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Alginát Blue
Bezprašný, rychle tuhnoucí, přesný alginát pro totální a parciální otiskování.
Doba vytvrzení v ústech 40 s, celková doba tuhnutí 2 min.
•
•
•
•
•
•

mátová příchuť
neobsahuje olovo a kadmium
vysoká stabilita po sejmutí otisků
vysoká pevnost v trhu
vynikající biokompatibilita
kompatibilní se všemi běžnými modelovými sádrami

Doplňovací sáček 453 g
Příslušenství

222111

281 Kč

Prázdná nádoba, pro optimální uložení a skladování

157283

206 Kč

Sada odměrek I, pro optimální poměry míchání alginátu a vody
Míchací lopatka modrá, délka 190 mm

131959
289800

56 Kč
69 Kč

Alginát Color
Inovativní, rychle tuhnoucí alginát s barevnou indikací jednotlivých fází ve třech stupních.
Míchací fáze, ústní fáze (asi 40 s) a doba tuhnutí (asi 2 minuty po zahájení míchání) jsou
indikovány změnou barvy. Pro výrobu studijních modelů, kontrabitových modelů, pracovních
modelů pro výrobu ortodontických prací, snímatelných a dočasných náhrad. Vanilková příchuť,
světle modrá barva. Dezinfikovatelné, model odlévejte ihned po vyjmutí z dezinfekčního
roztoku. Kompatibilní se všemi běžnými sádrami na zhotovení modelů.
• barva: světle modrá
• vanilková příchuť
Doplňovací sáček 453 g
Příslušenství
Prázdná nádoba, pro optimální uložení a skladování
Sada odměrek I, pro optimální poměry míchání alginátu a vody
Míchací lopatka modrá, délka 190 mm

263625

322 Kč

157283
131959
289800

206 Kč
56 Kč
69 Kč

Alginát Plus
Alginát pro výrobu studijních modelů, kontrabitových modelů, pracovních modelů pro výrobu
ortodontických prací, snímatelných a dočasných náhrad.
Doba míchání 30 sekund, doba zpracování (při 23° C) od zahájení míchání do vytvrzení
cca 2,5 min, doba tuhnutí v ústech cca 1 min.
Kompatibilní se všemi běžnými sádrami na zhotovení modelů.
•
•
•
•

barva: světle modrá
mátová příchuť
rozměrově stabilní až 48 hodin
lehce míchatelný

Doplňovací sáček 500 g
Příslušenství
Prázdná nádoba, pro optimální uložení a skladování
Sada odměrek II, pro optimální poměry míchání alginátu a vody
Míchací lopatka modrá, délka 190 mm

1

288881

314 Kč

157283
220152
289800

206 Kč
131 Kč
69 Kč
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A-Silikon classic
Precizní otiskovací systém na bázi A-silikonu pro otisky korunek a můstků, inlay/onlay
otisky, parciální korunky, funkční a transferové otisky
Putty/Putty Soft: Adičně tuhnoucí otiskovací materiál, který překvapí zvláště hladkým,
nelepivým chováním při míchání a zajišťuje dostatečný otiskovací efekt s konečnou tvrdostí
Shore A70 (Putty) nebo Shore A60 (Putty Soft). Oba slouží jako předběžný otiskovací
materiál pro korekční otisk (2krokový systém) a situační otisky. Putty Soft lze také použít
jako základní materiál pro techniku dvojitého míchání (1krokový systém). Dávkování: 1:1.
Doba míchání: 30 sec.
Light: Snadno tekoucí, adičně tuhnoucí silikon pro korektivní otisky a techniku dvojitého
míchání. Extrémně jemný, hydrofilní s optimální stabilitou pro maximální přesnost, vynikající
elastické vlastnosti zabraňují strhnutí materiálu při sejmutí otisku z úst.

Otiskovací materiály

N

OVINK A

Medium: Středně tekoucí, adičně tuhnoucí silikon pro korektivní otisky a techniku dvojitého
míchání. Dobrá hydrofilita a vysoká tixotropie vedou k optimálnímu obtékání a přesné
reprodukci detailů ve vlhkém prostředí úst.
Heavy: Těžce tekoucí podkladový materiál pro techniku double-mix (1kroková) a situační
otisky, adičně tuhnoucí, s dobrou stabilitou, vysokou přesností a trvalou rozměrovou stálostí.
•
•
•
•
•

NOVINK

NOVINK

A

A

doba zpracování: variabilní až 2 min
doba tuhnutí v ústech: 2 min
celková doba tuhnutí: 2-4 min
vysoká přesnost
barva čirá

Putty (zelená), 300 ml báze + 300 ml katalyzátor
Putty Soft (modrá), 300 ml báze + 300 ml katalyzátor
Putty Soft (modrá), 2 × 380 ml kartuše
Korekční hmota Light, lehce tekoucí (růžová),
2 × 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl žlutých
Korekční hmota Medium, středně tekoucí (fialová),
2 × 50 ml kartuše, 12 míchacích kanyl růžových
Korekční hmota Heavy, těžce tekoucí (modrofialová),
2 × 50 ml kartuše, 6 míchacích kanyl zelených
Příslušenství
Míchací kanyla 1:1, žlutá/bílá, balení 50 ks
Míchací kanyla 1:1, růžová/bílá, balení 50 ks

149745 1868 Kč
302003 1868 Kč
302004 5122 Kč
149748 1308 Kč
149753 1308 Kč
302005 1308 Kč
169173 1242 Kč
169174 1242 Kč

A-Silikon dynamic
Systém na precizní otisky na bázi A-silikonu pro plně automatické míchání. Pro všechny
indikace a techniky otiskování. Moderní kartuše 5:1 jsou vhodné pro všechny běžně
používané míchací přístroje. Na výběr ve dvou konzistencí:
Typ A: vysoce přesný jednofázový materiál. Těžce tekoucí, vysoce přesný, výrazná
tixotropie a ostrá kresba, optimální hydrofilie. Vysoká elasticita umožňuje snadné vyjmutí
z úst, ideální pro otisk implantátů.
•
•
•
•
•

koncová tvrdost: Shore A 60
barva: žlutá
lehká vanilková příchuť
doba zpracování včetně míchání 2 min 30 s
doba tuhnutí v ústech 2 min 30 s

Typ B: univerzální použití, aditivně zesíťovaný materiál pro předběžné otisky s konzistencí
Putty (těžce tekoucí). Může být kombinován s téměř všemi dostupnými korekčními materiály
na bázi A-silikonu, s dobrou odolností vůči vnějším vlivům, vysokou pružností a vysokou
rozměrovou stabilitou.
•
•
•
•
•

koncová tvrdost: Shore A 70
barva: světle zelená
lehká mátová příchuť
doba zpracování včetně míchání 30 s
doba tuhnutí v ústech min. 30 s

Typ A jednofázový, 2 × 380 ml (kartuše 5:1), uzavírací kroužek
Typ B předběžné otisky, 2 × 380 ml (kartuše 5:1), uzavírací kroužek
Příslušenství
Míchací kanyla 1:1, žlutá/bílá, balení 50 ks
Míchací kanyla 1:1, růžová/bílá, balení 50 ks
Míchací kanyla 1:1, zelená/bílá, balení 50 ks
Dynamické míchací špičky 5:1, pro typ A + B, balení 40 ks
Uzavírací kroužky pro míchací špičky 5:1, balení 2 ks

www.orbisdental.cz

177348 5067 Kč
177351 4957 Kč
169173
169174
169175
177349
177350

1242 Kč
1242 Kč
1242 Kč
1749 Kč
375 Kč

2

Ordinace

Otiskovací materiály

C-Silikon
Systém pro otisky na bázi C-silikonu, pro všechny indikace a otiskovací techniky. Dvě
rozměrově stabilní Putty otiskovací hmoty optimalizované pro snadnější míchání a dosažení
dokonalé homogenity. Oba materiály mají dobu zpracování 2 min, doba tuhnutí v ústech je
4 min. Doplňují je 3 optimálně upravené korekční hmoty. Pro všechny je doba zpracování
45 s, doba tuhnutí v ústech 1 min.
Otiskovací hmota měkká
Otiskovací hmota měkká s konečnou tvrdostí Shore A 60. Pro všechny otiskovací techniky,
s vyšší ochranou periodontálně poškozeného chrupu.
Otiskovací hmota tvrdá
Otiskovací hmota tvrdá s konečnou tvrdostí Shore A 70. Pro všechny otiskovací techniky
a dentální aplikace jako jsou předkusy, výroba provizorií atd.
Poznámka:
Nezapomeňte na tvrdidlo! Univerzální pastové tvrdidlo obj. č. 266845, univerzální tekuté
tvrdidlo obj. č. 211376.
Návod na míchání:
1 dávkovací lžíci otiskovací hmoty ručně smíchejte s 2,5 cm pastového tvrdidla nebo
10 kapkami tekutého tvrdidla.
Otiskovací hmota měkká, dóza 900 ml
Otiskovací hmota tvrdá, dóza 900 ml
Otiskovací hmota měkká, kbelík 10 kg
Otiskovací hmota tvrdá, kbelík 10 kg
Dávkovací lžíce pro otiskovací hmotu

143203
143204
147441
147442
158138

1031 Kč
1031 Kč
5491 Kč
5491 Kč
20 Kč

Univerzální tvrdidlo pro silikonové hmoty
Univerzální pro všechny silikonové hmoty.
Tvrdidlo tekuté, růžové, lahvička 50 ml
Tvrdidlo pastové, červené, tuba 60 ml

211376
266845

473 Kč
545 Kč

C-Silikon korekční hmota
Korekční hmota, těžce tekoucí, heavy body, typ 1: těžce tekoucí univerzální materiál, vysoká
konzistence, s výbornou tixotropií. Materiál teče jen pod tlakem. Vhodný pro funkční otisky,
rebaze, základní materál pro technologii dvojího míchání. Barva: zelená
Korekční hmota, středně tekoucí, medium body, typ 2: středně tekoucí korekční materiál
s maximální přesností a vysokou stabilitou. Vhodný pro technologii dvojího míchání, korekční
otisky. Barva: modrá
Korekční hmota, lehce tekoucí, light body, typ 3: lehce tekoucí korekční materiál, velmi
nízká konzistence, s výraznou tixotropií, k přesné reprodukci obzvlášť jemných situací
v ústech a preparací, hydrofilní. Vhodný pro korekční otisky (2-step) a technologii dvojího
míchání (1-step). Barva: tmavě modrá
Korekční hmota těžce tekoucí, typ 1, zelená, tuba 150 ml
Korekční hmota středně tekoucí, typ 2, modrá, tuba 150 ml
Korekční hmota lehce tekoucí, typ 3, tmavě modrá, tuba 150 ml

3

189363
142824
189354

559 Kč
575 Kč
688 Kč
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Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu,
v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná aplikace.
ORBI-bite je stabilní, tixotropní, velmi snadno se
míchá a opracovává, rozměrově stabilní. Doba
zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 60 s.
• koncová tvrdost: Shore A 85
• barva: žlutá
• mátová příchuť
ORBI-Bite, 2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených

149646 1086 Kč

Otiskovací materiály

ORBI-Bite
LER
TOP SEL ější
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ro
nejp

ORBI-Bite granit
Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu, v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná
aplikace. ORBI-bite granit je stabilní, tixotropní, velmi snadno se míchá a opracovává,
tvarově stabilní, velmi krátká doba tuhnutí. To znamená úlevu pacienta a vyhnutí se zkreslené
registraci skusu. Doba zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 30 s.
• koncová tvrdost: Shore D 45
• barva: tyrkysová
• mátová příchuť
ORBI-Bite granit, 2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených

149649 1248 Kč

ORBI-Bite green
Doplňkový materiál pro registraci skusu, v kartuši, stabilní, thixotropní s vynikající rozměrovou
stabilitou. Díky konečné tvrdosti velmi dobře opracovatelný. Čas zpracování včetně času
míchání 30 s, doba tuhnutí v ústech 45 s, celková doba tuhnutí 1 min 30 s.
• koncová tvrdost: Shore A 95
• barva: zelená
• jablečná příchuť
ORBI-Bite green, 2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených

!

pro
Ideální
AM
CA D / C
y
systém

216641 1238 Kč

ORBI-Bite scan
Doplňkový, skenovatelný materiál pro registraci skusu, v kartuši. Stabilní, tixotropní s vynikající rozměrovou stabilitou a s jemnou ostrostí vykresluje detaily. Díky konečné tvrdosti
velmi dobře opracovatelný. ORBI-bite scan byl speciálně vyvinut pro použití v CAD / CAM
systémech. Nové, speciální složení způsobuje vynikající 3D reprodukci zachycených dat,
např. okluzní povrchy, antagonisty, přípravky. Nevyžaduje použití kontrastních prášků.
Čas zpracování 30 s, doba tuhnutí v ústech 30 s.
• koncová tvrdost: Shore D 45
• barva: žlutá
• mátová příchuť
ORBI-Bite scan, 2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených

216640 1608 Kč

ORBI-Bite transpa
Průhledný, dodatečně vytvrzující silikon pro reprodukci povrchů zubů a skusových žvýkacích ploch zhotovených ze světlem tuhnoucího kompozitu. Při použití jako registrační
materiál pro skus je přímá viditelnost a tím kontrola správného skusu díky velmi vysoké
transparentnosti. Doba zpracování je 30 s, doba tuhnutí v ústech je 60 s.
• koncová tvrdost: Shore A 70
• barva: transparentní
• mátová příchuť
ORBI-Bite transpa, 2 × 50 ml (kartuše), 12 míchacích kanyl zelených

www.orbisdental.cz
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Vosky na skus

Otiskovací materiály

Skusový vosk v prutech je vhodný pro zhotovení totálních a parciálních skusových šablon
a k nasazení na sedla odlitku modelu. V rozehřátém stavu je viskózní jako včelí vosk, po
ochlazení si zcela zachová svůj tvar. Je tak možná přesná regulace skusu.
• rozměr: 10 × 10 × 100 mm
141110 649 Kč
141145 983 Kč
141067 2231 Kč
141088 2231 Kč

Žlutý, měkký, balení 490 g
Červený, tvrdý, balení 490 g
Žlutý, měkký, balení 1 850 g
Červený, tvrdý, balení 1 850 g

Skusové valy předtvarované
Ideální ke zhotovení totálních protéz. Ušetří čas, neboť odpadá předtvarování. V labiální
oblasti jsou skusové valy zúžené, zachovávají však plošný kontakt v bukální oblasti při
laterálních pohybech. Tím se zjednodušuje registrace skusu.
140090 1359 Kč
140094 947 Kč
140110 947 Kč
140113 947 Kč

Červený, tvrdý, balení 100 ks
Zelený, střední, balení 100 ks
Oranžový, střední, balení 100 ks
Žlutý, měkký, balení 100 ks

ORBI-Lock otiskovací lžíce
Z nerezové oceli (18/8) s okrajem a vnitřním lemem. Díky lemu se otiskovací materiál udrží
na lžíci i bez pojiva. Velmi dlouhá životnost .
• odolné proti korozi
• vhodné do autoklávu, pro horkovzdušnou sterilizaci a ultrazvukové čištění
(respektujte pokyny výrobce)
141161
141162
141163
141164
141165
141166
141167
141168
141169
141170

U5/XS, extra malá, 1 ks
U4/S, malá, 1 ks
U3/M, střední, 1 ks
U2/L, velká, 1 ks
U1/XL, extra velká, 1 ks
L5/XS, extra malá, 1 ks
L4/S, malá, 1 ks
L3/M, střední, 1 ks
L2/L, velká, 1 ks
L1/XL, extra velká, 1 ks

401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč
401 Kč

Otiskovací lžíce Ehricke, perforované
Otiskovací lžíce z nerezové oceli se zaoblenými hranami. Díky perforaci dobře drží otiskovací materiál.
• odolné proti korozi
• vhodné do autoklávu, pro horkovzdušnou sterilizaci a ultrazvukové čištění
(respektujte pokyny výrobce)
BO/0, 1 ks
BO/1, 1 ks
BO/2, 1 ks
BO/3, 1 ks
BO/4, 1 ks
BU/0, 1 ks
BU/1, 1 ks
BU/2, 1 ks
BU/3, 1 ks
BU/4, 1 ks

5

289703
289704
289705
289706
289707
289708
289709
289710
289711
289712

403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
403 Kč
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Pro nanesení na otiskovací lžíci. Roztok vytvoří tenkou adhezivní vrstvu, která drží otiskovací
hmotu pevně na lžíci.
Alginát, lahvička 30 ml
Polyéther, lahvička 30 ml
Silikon, lahvička 10 ml

193075
193081
193079

213 Kč
213 Kč
213 Kč

289800

69 Kč

Otiskovací materiály

Tekutá adheziva

Míchací lopatka
Z ohebného plastu
• barva: světle modrá
• délka 190 mm
1 ks

Vyprazdňovač tub
Praktický nástroj pro snadné vyprazdňování všech tub v praxi i domácnosti. Pevné
ozubené válce vytlačí poslední gram z každé tuby. Veškerý obsažený materiál tak bude
využitý.
• použitelný pro všechny tuby do šíře 70 mm
Vyprazdňovač tub

13879

261 Kč

Míchací kelímky pružné
Osvědčená míchací nádobka pro hospodárnou aplikaci dentálních materiálů. Vyrobeno ze
speciálního pružného plastu, který umožňuje kompletní vyprázdnění směsného materiálu.
Zbytkový materiál lze po vytvrzení velmi snadno odstranit.
Malý, Ø 11,5 cm, obsah cca 300 ml, 1 ks
Střední, Ø 12,5 cm, obsah cca 500 ml, 1 ks
Velký, Ø 14,0 cm, obsah cca 900 ml, 1 ks
X-velký, Ø 16,5 cm, obsah cca 1800 ml, 1 ks

142664
142667
142671
142681

135 Kč
158 Kč
211 Kč
328 Kč

Prázdná nádoba
Prázdná nádoba pro bezpečné a vzduchotěsné skladování alginátu a dalších hmot náchylných na vlhkost.
1 ks

157283

206 Kč

Sada odměrek I
Sada odměrek pro optimální dávkování alginátu a vody.
• určené pro ORBIS Alginát Blue obj. č. 222111 a ORBIS Alginát Color obj. č. 263625.
Sada 2 ks

131959

56 Kč

220152

131 Kč

Sada odměrek II
Sada odměrek pro optimální dávkování alginátu a vody.
• určené pro ORBIS Alginát Plus obj. č. 288881.
Sada 2 ks

www.orbisdental.cz
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Otiskovací materiály

MÍCHACÍ KANYLY ORBIS JSOU
UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÉ A KOMBINOVATELNÉ.

ORBIS míchací kanyly lze použít na originální materiály od různých výrobců.
Vhodné žluté a bílé intraorální špičky naleznete v příslušenství pro snímání otisků.

modrá/bílá, krátká, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1

169171 1242 Kč

modrá/bílá, dlouhá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1

169172 1242 Kč

žlutá/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1
Kombinovatelná s
• ORBIS A-Silikon classic lehce tekutý

169173 1242 Kč

růžová/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1
Kombinovatelná s
• ORBIS A-Silikon classic středně tekutý

169174 1242 Kč

zelená/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1
Kombinovatelná s
• ORBIS A-Silikon classic Heavy
• ORBI-Bite (ORBI-Bite, ORBI-Bite granit, ORBI-Bite transpa,
ORBI-Bite scan, ORBI-Bite green)

169175 1242 Kč

fialová/bílá, balení 50 ks, míchací poměr: 1:1

169176 1291 Kč

bílá/bílá, balení 50 ks,
míchací poměr: 1:1

169177 1291 Kč

modrá/oranžová, balení 50 ks,
míchací poměr: 4:1/10:1
Kombinovatelná s
• ORBI-temp K&B

169178 1379 Kč

žlutá/modrá, balení 50 ks,
míchací poměr: 4:1/10:1

169179 1379 Kč

žlutá/oranžová, balení 50 ks,
míchací poměr: 10:1

169182 1379 Kč

hnědá/bílá špičatá, balení 50 ks,
míchací poměr: 1:1
Kombinovatelná s
• ORBI-Temp NE Befestigungszement Minimix-Spritze

300909 1150 Kč

A

hnědá/bílá tupá, balení 50 ks,
míchací poměr: 1:1
Kombinovatelná s
• ORBIS Core Build-Up stříkačka 10 g

300910 1128 Kč

A
NOVINK

modrá/bílá tupá, balení 50 ks
míchací poměr: 1:1/2:1
Kombinovatelná s
• ORBIS Core Build-Up cartridge 50 g

303921 1291 Kč

modrá/bílá špičatá s kovovou kanylou, balení 30 ks
míchací poměr: 1:1/2:1
Kombinovatelná s
• ORBIS Core Build-Up cartridge 50 g

303992 1485 Kč

A
NOVINK

NOVINK

NOVINK

7
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A

www.orbisdental.cz

Ordinace

Intraorální špičky
Intraorální špičky žluté, vhodné pro následující míchací kanyly:
• míchací kanyla žlutá/bílá
• míchací kanyla žlutá/modrá
• míchací kanyla žlutá/oranžová

NOVINK

A

NOVINK

A

Intraorální špičky bílé, vhodné pro následující míchací kanyly:
• míchací kanyla zelená/bílá
• míchací kanyla růžová/bílá
• míchací kanyla bílá/bílá
Intraorální špičky, typ A, žluté, balení 96 ks
Intraorální špičky, typ A, bílé, balení 96 ks
Intraorální špičky, typ B, úzké, balení 50 ks
Intraorální špičky, typ B, široké, balení 50 ks

149712
141331
303923
303924

930 Kč
930 Kč
480 Kč
480 Kč

Otiskovací materiály

Příslušenství pro registraci otisků a skusů

Dynamické míchací špičky
Míchací špičky pro ORBIS Dental A-Silikon dynamic.
Dynamické míchací špičky 5:1, pro typ A + B, balení 40 ks
Uzavírací kroužky pro míchací špičky 5:1, balení 2 ks

177349 1749 Kč
177350 375 Kč

Míchací pistole
Příslušenství pro registraci otisků a skusů
Pro kartušové systémy 1:1 a 1:2
Míchací pistole 1:1/2:1

www.orbisdental.cz
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LEGENDA:
ORBIS desinfekce

Dezinfekce / Sterilizace

Povrchy

Ruce

Nástroje

Přístroje

Otisky

Sání

Vrtáčky

ORBI-Touch protect dezinfekce rukou
Druh použití:
Pro aplikaci na pokožku rukou.
Látka nebo indikační skupina:
Dezinfekční prostředek
Aplikace: Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou, dezinfekce pokožky před
jednoduchými injekcemi a vpichy do periferních cév, dezinfekce pokožky před operací
a napíchnutím kloubů, dezinfekce mazové pokožky.
Kontraindikace: Dezinfekční prostředek není vhodný pro dezinfekci otevřených ran.
Interakce s jinými prostředky: Není známá.
Nežádoucí účinky: Kožní léze při kontaktu s dezinfekcí rukou mohou způsobit zarudnutí a mírný pocit pálení.
100 g přípravku obsahuje: 62,8 g 2-propanol, čistá voda.
Poznámka: Uchovávejte těsně uzavřené. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Pro
dezinfekci ve zdravotnictví. Schváleno dle AMG v Německu. Zul.-Nr. 1599.98.99.
10499 206 Kč
10500 329 Kč
10502 1539 Kč

Euroláhev 500 ml
Euroláhev 1 l
Kanystr 5 l

ORBI-Touch protect dezinfekce rukou HD+
Druh použití:
Pro aplikaci na pokožku rukou.
Látka nebo indikační skupina: Dezinfekce rukou připravená k použití, s hydratačním
účinkem pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Vezměte
prosím na vědomí oblast použití biocidních přípravků!
Spektrum účinnosti: VAH: koncentrát 30 s • chirurgická dezinfekce rukou, VAH:
koncentrát 90 s • bakterie a Candida albicans (vysoké zatížení): koncentrát 30 s • TbB
(M. terrae ) (vysoké zatížení): koncentrát 30 s • mykobakterie (M. avium) (vysoké zatížení): koncentrát 30 s • obalené viry (např. HBV, HIV, HCV, Coronaviry) podle RKI/DVV
(MVA, vysoké zatížení): koncentrát 30 s • Noro-viry (vysoké zatížení): koncentrát 60 s
• Adeno-viry (nízké zatížení): koncentrát 60 s • (Adeno-, Noro- a Rota-viry) koncentrát
60 s, „omezeně virucidní PLUS“.
100 g přípravku obsahuje: 55,8 g ethanol, 10,0 g 1-propanol
Euroláhev 500 ml
Euroláhev 1 l
Kanystr 5 l

279060 193 Kč
278930 369 Kč
279061 1447 Kč

ORBI-Touch protect dezinfekce rukou biocidní
Dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou.
Působí proti škodlivým organismům.
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí oblast použití biocidních přípravků!
Euroláhev 500 ml, vhodná pro dávkovač
Euroláhev 1 l
Kanystr 5 l
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241128 329 Kč
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ORBI-Touch gel pro dezinfekci rukou

• neutrální vůně
Poznámka:
Vezměte prosím na vědomí oblast použití biocidních přípravků!
Láhev s dávkovačem 500 ml

264834

227 Kč

ORBI-Touch mycí krém na ruce

Dezinfekce / Sterilizace

Gelový dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou.
Působí proti škodlivým organismům.

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné
k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka nevysychá.
• s vitamíny
• dermatologicky testováno
• hodnota PH 6,5
Láhev s dávkovačem 500 ml
Euroláhev 500 ml, vhodná pro dávkovač
Euroláhev 1 l
Kanystr 10 l

148239 173 Kč
182408 173 Kč
239971 299 Kč
148238 1255 Kč

ORBI-Touch protect ochranný krém
ORBI-Touch protect, krém na ochranu pokožky. Byl vyvinut speciálně pro každodenní
péči o ruce. Speciální emulze vody a oleje vytváří na pokožce ochranný film, který ji
pomáhá chránit, zejména když jsou při práci ruce mokré.
•
•
•
•
•

osvědčená ochrana
chrání pokožku před látkami rozpustnými ve vodě
kondicionér s vitamínem E, glycerínem a včelím voskem
dermatologicky testováno
hodnota PH 4,5

Aplikace:
Krém ORBI-Touch protect se používá k ochraně pokožky při práci ve vlhku a při nošení
rukavic. Kromě ochranné funkce krém ošetřuje i popraskanou a křehkou pokožku.
Tuba 100 ml

254852

168 Kč

ORBI-Touch krém na ruce
Krém na ruce s vitamíny a ochranným faktorem. Rychle se vsakuje, neparfémovaný.
Dává rukám pocit hebkosti, dlouhotrvající účinek. Vhodný při častém mytí a používání
rukavic.
•
•
•
•
•
•

velmi příjemná konzistence
rychle se vstřebává
neutrální, s velmi příjemnou vůní
není mastný
emulze oleje a vody
hodnota PH cca 6,0

Tuba 150 ml
Euroláhev 500 ml
Dávkovací pumpička vhodná pro dávkovací láhev 500 ml

46444
226451
227165

173 Kč
419 Kč
213 Kč

ORBI-Touch balzám na ruce a nehty
Balzám na ruce a nehty ORBI-Touch je vysoce kvalitní a vydatný účinný roztok pro
všechny typy kůže a nehtů. Působí hydratačně a preventivně působí proti lámání nehtů.
•
•
•
•
•
•

chrání a pečuje o namáhanou kůži
navíc posiluje nehty
rychle se vstřebává
decentně parfémovaný
emulze oleje a vody
hodnota PH cca 6,0

S dávkovačem 100 ml

www.orbisdental.cz
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Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept dezinfekce otisků
Pro dezinfekci všech dentálních otisků.
Spektrum účinnosti:
Baktericidní (vč. MRSA) dle, EN 13727, EN 14561, VAH; levurocidní (Candida albicans)
dle EN 13624, EN 14562, VAH; tuberkulocidní (M. terrae) v DGHM testu; omezená
virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI
Doby působení:
Bakterie (vč. MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 14561 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Candida albicans dle VAH, EN 13624, EN 14562 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV: koncentrát 1 min (se zátěží)
Tuberkulóza (M. terrae v suspenzním testu, nízká zátěž): koncentrát 15 min
Noroviry dle EN 14476 (nízká zátěž): koncentrát 30 min
Rotaviry dle BGA/DVV (nízká zátěž): koncentrát 1 min
100 g přípravku obsahuje:
0,24 g benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
0,24 g n,n-didecyl-n,n-dimethylammoniumchlorid
0,24 g C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid
0,35 g chlorhexidingluconat
VO 648/2004 / EG: obsahuje <5% kationtových tenzidů, parfém
Láhev 2,5 l

262558

808 Kč

Čistič plivátek
Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci.
Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po
nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.
Spektrum účinnosti:
Bakteriocidní a levurocidní (Candida albicans) dle DIN EN 13697, tuberkulocidní dle
DIN EN 14348
Doby působení:
Bakterie a Candida albicans dle EN 13697:
neředěný: 1 min (nízká zátěž)
Inaktivace tuberkulózy (M. terrae) dle EN 14348:
neředěný: 5 min (nízká zátěž)
100 g přípravku obsahuje:
25 g ethanol
1,0 g bis(3-aminoprypol)dodecylamin
Láhev 750 ml
Láhev se zahnutým hrdlem pro čištění plivátek, prázdná, 750 ml
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193084
16158

344 Kč
86 Kč

www.orbisdental.cz

Ordinace

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních
souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny.
Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory
amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.
Spektrum účinnosti:
Baktericidní dle VAH/DGHM, EN 13727, EN 14561, levurocidní (Candida albicans) dle
VAH/DGHM, EN 13624, EN 14562. Omezený virucidní účinek (účinný proti obaleným
virům jako HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV.
Doby působení:
Baktericidní a Candida albicans dle VAH/DGHM při dezinfikování soupravy (vysoká zátěž):
2,0% 5 min / 1,0% 60 min
Baktericidní dle EN 13727 a EN 14561 (vysoká zátěž):
3,0% 2 min
Candida albicans dle EN 13624 a EN 14562 (vysoká zátěž):
3,0% 2 min
Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle (RKI)/DVV (se zátěží):
2,0% 2 min

Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept dezinfekce odsávacích zařízení

100 g přípravku obsahuje:
7,5 g dimenthyldioctylammoniumchlorid
0,6 g benzyldimenthyldodecylammoniumchlorid
Láhev 2,5 l

NOVINK

260252

882 Kč

A

ORBI-Sept čistič sání
ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnivý čisticí koncentrát pro čištění dentálních odsávacích
systémů včetně jejich odtokových potrubí. Perfektní doplněk k dezinfekci sacího systému
ORBI-Sept dezinfekce sání. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.
•
•
•
•
•
•

zvláště šetrný k citlivým povrchům
na bázi kyseliny amidosulfonové (kyselý čistič)
účinně odstraňuje usazeniny v systému
bez aldehydů, bez fenolu a bez chlóru
velmi dobrá materiálová snášenlivost
rozpouští usazeniny z krve, slin, vodního kamene a pískovacích prostředků

Láhev 2,5 l
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ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, bez alkoholu

Dezinfekce / Sterilizace

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních
zdravotnických prostředků.
Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol, např. akrylové sklo.
Spektrum účinnosti:
Baktericidní (vč. MRSA) dle VAH, EN 13727, EN 13697, EN 1276, EN 16615; levurocidní
(Candida albicans) dle VAH, EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 16615; omezená virucidita (účinné proti obaleným virům jako HBV, HIV, HCV), Rotaviry dle RKI/DVV, Noroviry
dle EN 14476.
Doby působení:
Bakterie dle EN 13727, EN 1276 a EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Candida albicans dle EN 13624, EN 1650 a EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrát 1 min
Obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle RKI/DVV s vysokou zátěží: koncentrát 1 min
Rotaviry dle DVV se zátěží: koncentrát 1 min
Noroviry dle EN 14476 (nízká zátěž): koncentrát 30 s
Doby působení pro setření napuštěnými ubrousky:
Bakterie a Candida albicans dle metodiky VAH a EN 16615 (vysoká zátěž): koncentrát 2 min
Bakterie a Candida albicans: dle metodiky VAH: koncentrát 5 min (nejkratší doba působení pro povrchové dezinfekční prostředky v seznamu VAH)
100 g přípravku obsahuje:
0,24g benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid
0,24g n,n-didecyl-n,n-dimethylammoniumchlorid
0,24g C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid
VO 648/2004/EG: obsahuje < 5% kationtové tenzidy, aromatické látky.
Láhev 2,5 l

258134

692 Kč

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy
Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů
zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.
• aroma: neutral & cool fresh
Spektrum účinnosti:
Bakteriocidní (vč. MRSA) dle EN 13727, EN 13697, VAH, EN 16615; levurocidní (Candida
albicans) dle EN 13624, EN 13697, VAH, EN 16615; tuberkulocidní (M. terrae) dle EN
14348; omezená virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV; omezená virucidita PLUS (obalené viry a Adenoviry, Rotaviry a Noroviry) dle DVV a EN 14476.
Doba působení:
Bakterie dle EN 13727 a EN 13697 (vysoká zátěž), Candida albicans dle EN 13624 a EN
13697 (vysoká zátěž), inaktivace tuberkulózy (M. terrae) dle EN 14348 (vysoká zátěž),
obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle DVV/2012 s vysokou zátěží, Adenoviry dle EN 14476
(vysoká zátěž), Noroviry dle EN 14476 (vysoká zátěž), Rotaviry dle EN 14476 (vysoká
zátěž): koncentrát 1 min
Doba působení pro setření napuštěnými ubrousky:
Bakterie a Candida albicans (VAH, verze 02.04.2015; EN 16615, vysoká zátěž):
koncentrát 2 min
100 g přípravku obsahuje:
43,0 g ethanol; 8,0 g 1-propanol; 0,055 g didecyldimethylammoniumchlorid.
Upozornění:
• Nevhodné pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
• Dezinfekční roztok se smí používat pouze k impregnaci látkových materiálů s reakční
dobou kompatibilní dle EN 16615.
Cool fresh, láhev 2,5 l
Neutral, láhev 2,5 l
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Podle MPG: Rychlý dezinfekční prostředek na alkoholové bázi připravený k použití pro
profylaktickou povrchovou dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků odolných
vůči alkoholu v oblasti zdravotnictví.
Podle nařízení o biocidních přípravcích: Rychlá dezinfekce na alkoholové bázi připravená
k použití pro dezinfekci malých povrchů odolných vůči alkoholu.
Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o produktu.
• vůně: neutrální
• bez etanolu (NE)
• vynikající materiálová kompatibilita, např. s tablety, akrylovým sklem nebo citlivou
umělou kůží
• výrazně snížený obsah alkoholu se špičkovou účinností
• dermatologicky testováno s výsledkem „velmi dobrý“

Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy Sensitiv NE

Spektrum účinnosti a doby expozice:
Bakterie podle EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, VAH (vysoké zatížení):
koncentrát 1 min. • Candida albicans podle EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615,
VAH (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • TbB (Tuberkulosa)-patogeny (M. terrae)
a mykobakterie (M. avium) podle EN 14348 (vysoké zatížení): koncentrát 1 min •
„Omezeně virucidní“ (obalené viry jako např. HBV,HIV, HCV podle EN 14476, vysoké
zatížení): koncentrát 1 min • „Omezený virucidní PLUS“ (obalené viry jako např. HBV,
HIV, HCV) a Noro-, Adeno- a Rota-viry podle EN 14476 (nízké zatížení): koncentrát 1 min
• Polyoma-viry SV40 (RKI/DVV se zátěží): koncentrát 1 min
100 g přípravku obsahuje: 20,0 g 1-propanol, 5,0 g 2-propanol
Láhev 2,5 l, neutral

278933 1511 Kč

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy plus
Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů
zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.
Doby působení:
Bakterie a Candida albicans (VAH, bez metodiky): koncentrát 30 s, nízká zátěž / koncentrát 1 min, vysoká zátěž • Bakterie a Candida albicans dle EN 13624, EN 13727 (vysoká
zátěž): koncentrát 30 s • Bakterie a Candida albicans dle EN 1276, EN 1650 (vysoká
zátěž): koncentrát 1 min • Inaktivace tuberkulózy (dle DGHM), EN 14348: koncentrát
30 s (nízká zátěž) / koncentrát 1 min (vysoká zátěž, EN 14348) • Obalené viry (HBV,
HIV, HCV) dle RKI/DVV se zátěží: koncentrát 30 s • Adenoviry (EN 14476): koncentrát
30 s (vysoká zátěž) • Noroviry (EN 14476): koncentrát 1 min (nízká zátěž); • Rotaviry
(EN 14476): koncentrát 30 s (vysoká zátěž) • Omezená virucidita PLUS : koncentrát
1 min • Vacciniaviry, Adenoviry a Noroviry v testu nosiče dle DVV 2012: koncentrát 2 min
(nízká zátěž).
Doby působení pro setření napuštěnými ubrousky:
Bakterie a Candida albicans dle EN 16615, VAH (s metodikou, vysoké zatížení): koncentrát 1 min
100 g přípravku obsahuje: 37,0 g 1-propanol; 24,0 g ethanol; VO 648/2004/EG:
vonné látky
Upozornění: Nevhodný pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
Láhev 2,5 l

262560 1169 Kč

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, koncentrát
Dezinfekce a profylaktické čistění povrchů zdravotnických prostředků, bez aldehydu.
Doby působení (pro ponoření do dezinfekce):
Bakterie a Candida albicans dle EN 13727, EN 13624, EN 13697 (vysoká zátěž): koncentrace 0,5% – 15 min • Bakterie a Candida albicans dle VAH, EN 16615 (vysoká zátěž):
koncentrace 3,0% – 15 min / koncentrace 1,0% – 60 min • Obalené viry (HBV, HIV, HCV)
dle DVV/RKI (vysoká zátěž): koncentrace 2,0% – 5 min / koncentrace 1,0% – 60 min
• Tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348 (nízká zátěž): koncentrace 1,0% – 60 min
Značení podle VO 648/2004/EG: <5% neiontových tenzidů, 5–15% kationtových
tenzidů
100 g přípravku obsahuje: 5,6 g didecyldimethylammoniumchlorid
3,1 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan-1,3-diamin
Upozornění:
Dodržujte prosím pravidla pro práci s koncentráty při přípravě dezinfekčních roztoků. Není
vhodný pro konečnou dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
Láhev 2,5 l
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Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky bez
alkoholu
A
NOVINK

Podle MPG: Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro povrchovou dezinfekci zdravotnických
prostředků.
Podle nařízení o biocidních přípravcích: Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro rychlou
dezinfekci povrchů.
Vlastnosti materiálu ubrousku:
• Standard – 24 g/m², směs polyester-viskóza, nepouští vlákna
• Soft – 50 g/m², směs polyester-viskóza, nepouští vlákna
Rozměry ubrousků:
• S – 12 × 10 cm
• L – 28 × 30 cm
Doba expozice (vztažená na impregnovanou dezinfekci):
Bakterie podle EN 13727 a EN 13697 (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • Candida
albicans podle EN 13624 a EN 13697 vysoké zatížení): koncentrát 1 min • Tb-efektivita
podle EN 14348 (M. terrae) s nízkou zátěží: koncentrát 5 min • Obalené a neobalené viry
podle EN 14476 s nízkým zatížením: koncentrát 2 min
Účinnost vlhčených ubrousků podle EN 16615 a požadavky dle VAH, Stand: 02.04.2015
(vysoké zatížení): koncentrát 2 min • bakterie a Candida albicans (impregnační kapalina,
záznam v seznamu VAH): koncentrát 5 min (nejkratší doba expozice pro povrchové
dezinfekční prostředky v seznamu VAH)
100 g obsahuje:
0,48 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,2 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecyl-propan-1,3-diamin
Sáček, 90 vlhčených ubrousků, soft, L 28 × 30 cm, neutra
Sáček, 100 vlhčených ubrousků, standard, S 12 × 20 cm, neutral

300572
300573

656 Kč
126 Kč

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky bez
alkoholu
Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro rychlou dezinfekci invazivních a neinvazivních zdravotnických prostředků a pro dezinfekci povrchů.
Vůně: neutrální
Vlastnosti látky: 50 g/m², 20 × 30 cm
Spektrum účinnosti:
Baktericidní (vč. MRSA)
Levurocidní (Candida albicans)
Tuberkulocidní (M. terrae)
Virocidní, účinné i proti obaleným virům
Doba působení:
Účinnost napuštěných ubrousků podle EN 16615: koncentrát 2 min
Bakterie a Candida albicans (dle požadavků VAH, platné od 02.04.2015): koncentrát 2 min
Poznámka:
Ubrousky splňují požadavky DIN EN 16615
Pás, L, 20 × 30 cm, neutrální, balení s 80 útržky
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Podle MPG: Vlhčené ubrousky na alkoholové bázi pro profylaktickou povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu.
Podle nařízení o biocidních přípravcích: Vlhčené ubrousky s alkoholem pro rychlou
dezinfekci malých povrchů.
Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o produktu.
• vůně: neutrální
• bez etanolu (NE)
Vlastnosti materiálu ubrousku:
• Soft – 50 g/m², směs polyester-viskóza, nepouští vlákna
• Premium – 60 g/m², vysoce kvalitní fleecový materiál (srovnatelný s kvalitou mikrovlákna), nepouští vlákna

Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky
Sensitiv NE

Spektrum účinnosti: Baktericidní (včetně MRSA) VAH, levurocidní (Candida albicans)
VAH, tuberkulocidní, „omezeně virucidní PLUS“ (obalené viry jako např. HBV, HIV, HCV,
Coronaviry a Adeno-, Rota- a Noro-viry), účinný proti polyomaviru SV40 podle RKI/DVV
Doba expozice (vztažená na impregnační kapalinu): Bakterie (vysoké zatížení):
koncentrát 1 min • Candida albicans (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • TbB(Tuberkulosa)-patogeny (M. terrae) a mykobakterie (M. avium) (vysoké zatížení): koncentrát 1 min
• obalené viry (např. HBV, HIV, HCV, Coronaviry) (vysoké zatížení): koncentrát 1 min •
Noro-viry: koncentrát. 1 min Adeno-viry: koncentrár 1 min
Doba expozice pro vlhčené ubrousky: Bakterie a Candida albicans a VAH ve vysokém
zatížení: koncentrát 1 min
Premium: Bakterie a Candida albicans a VAH ve vysokém zatížení: koncentrát 2 min
Soft: Bakterie a Candida albicans (systém vlhčeného ubrousku, záznam v seznamu
VAH): (nejkratší doba expozice pro povrchové dezinfekční prostředky v seznamu VAH)
koncentrát 5 min
100 g impregnační kapaliny obsahuje: 20,0 g 1-Propanol, 5 g 2-Propanol
Sáček, 75 vlhčených ubrousků, Premium L, 28 × 28 cm, neutral
Sáček, 90 vlhčených ubrousků, Soft L, 28 × 30 cm, neutral

278932 1312 Kč
278931 1312 Kč

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky
Ubrousky napuštěné dezinfekcí s alkoholem pro rychlou profylaktickou dezinfekci medicínských nástrojů a malých ploch odolných vůči alkoholu.
Vůně: neutrální, cool fresh
Vlastnosti látek:
• Standard – 24 g/m², 12 × 20 cm směs polyesteru a viskózy, nepouští vlákna
• Plus – 40 g/m², 16 × 28 cm směs polyesteru a viskózy, nepouští vlákna
• Soft – 50 g/m², 28 × 30 cm směs polyesteru a viskózy, nepouští vlákna
• Premium – 60 g/m², 30 × 28 cm vysoce kvalitní netkaný materiál (srovnatelný
s kvalitou mikrovláken), nepouští vlákna
Spektrum účinnosti: Bakterie dle EN 13727 a EN 13697; Candida albicans dle EN
13624 a EN 13697; Inaktivace tuberkulózy (M. terrae) dle EN 14348; Obalené viry (např.
HBV, HIV, HCV) podle testu DVV / 2012); Adenoviry (EN 14476, vysoká zátěž); Noroviry
dle EN 14476 (vysoká zátěž)
Doby působení (pro setření napuštěnými ubrousky):
Účinnost napuštěných ubrousků dle EN 16615 (vysoká zátěž): koncentrát 2 min • Bakterie a Candida albicans (dle VAH, platné od 02.04.2015, vysoká zátěž): koncentrát 2 min
• Bakterie a Candida albicans (dle požadavků VAH / DGHM): koncentrát 5 min (nejkratší
doba působení dezinfekčního prostředku v dle VAH / DGHM).
100 g napouštěcího přípravku obsahuje:
43,0 g ethanol; 8,0 g 1-propanol; 0,055 g didecyldimethylammoniumchlorid.
Poznámka: Lze použít se zásobníkem obj. č. 46122, velikost S s obj. č. 184926.
Upozornění: Splňuje požadavky DIN EN 16615. Není vhodné pro konečnou dezinfekci
invazivních zdravotnických prostředků. Není určeno pro akrylové sklo, jemné povrchy
a barevné tkaniny. Pro tyto aplikace je doporučeno použít ORBI-Sept dezinfekce na povrchy – bez alkoholu obj. č. 258134 nebo vlhčené dezinfekční ubrousky obj. č. 256449.
Standard, S, 12 × 20 cm, cool fresh, 6 sáčků se 100 kusy
Soft, M, 15 × 23 cm, neutrální, sáček s 240 kusy
Soft, M, 15 × 23 cm, cool fresh, sáček s 240 kusy
Soft, L, 30 × 28 cm, neutrální, sáček s 90 kusy
Soft, L, 30 × 28 cm, cool fresh, sáček s 90 kusy
Premium, L, 30 × 28 cm, neutrální, sáček s 75 kusy
Premium, L, 30 × 28 cm, cool fresh, sáček s 75 kusy

www.orbisdental.cz

261127
273791
273792
258139
258140
258141
258142

817 Kč
806 Kč
806 Kč
785 Kč
785 Kč
785 Kč
785 Kč

16

Ordinace

Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Sept Wet Wipes vlhčené ubrousky PLUS
Typ aplikace: Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro profylaktickou
povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu, jako jsou
vyšetřovací jednotky nebo ruční nástroje a úhlové násadce.
Nevhodné pro konečnou (terminální) dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
Podle nařízení o biocidních přípravcích: Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro dezinfekci malých povrchů odolných vůči alkoholu.
Obsah: 100 ubrousků ze směsového materiálu PP/VIS, 12 cm × 20 cm, napuštěných
262560 ORBI-Sept dezinfekce na povrchy PLUS.
Používejte dezinfekční prostředky opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu
a informace o produktu.
• odpařování beze zbytků
• vůně: cool fresh
• bez aldehydů
• bez fenolu
• roztok účinné látky uvedený v seznamu VAH/DGHM
Nevhodné pro použití na akrylové sklo, citlivé povrchy a aplikaci barevným hadříkem.
Doba expozice (vztažená na impregnační kapalinu): Bakterie a Candida albicans
podle EN 13624, EN 13727 (vysoké zatížení): koncentrát 30 s • Bakterie a Candida
albicans podle EN 1276, EN 1650 (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • TbB(Tuberkulosa)- inaktivace podle EN 14348 (vysoké zatížení): koncentrát 1 min • obalené viry (např.
HBV, HIV, HCV) podle EN 14476 (nízké zatížení): koncentrát 30 s • „omezeně virucidní
PLUS“ (Noro-, Rota- a Adeno-viry) podle EN 14476 (nízké zatížení): koncentrát 1 min
Expoziční doby pro vlhčené ubrousky: Bakterie a Candida albicans podle EN
16615, VAH (s mechanikou) při vysokém namáhání: koncentrát 5 min.
100 g impregnační kapaliny obsahuje: 24,0 g Ethanol, 37,0 g 1-Propanol
Sáček, 100 ubrousků, Standard, S 12 × 20 cm, cool fresh

179 Kč

283945

ORBI-Wipes utěrky
Neimpregnované netkané textilie pro výrobu dezinfekčních ubrousků v systémech
s dávkováním dezinfekce.
Vlastnosti látek:
• Soft – 50 g/m², 28 × 30 cm směs polyesteru a viskózy, nepouští chlupy; rovnoměrně nalijte více než 1600 ml dezinfekčního roztoku, nechte působit min. 30 min
• Premium – 60 g/m², 28 × 28 cm vysoce kvalitní netkaný materiál (srovnatelný
s kvalitou mikrovláken), nepouští chlupy; rovnoměrně nalijte více než 1200 ml dezinfekčního roztoku, nechte působit min. 30 min
Upozornění:
Pro splnění požadavků DIN EN 16615 je vhodné používat utěrky v kombinaci s povrchovou dezinfekcí ORBI-Sept (obj. č. 258143, 258144 a 258134).
Informace:
Lze použít se zásobníkem obj. č. 46122.
Soft, 28 × 30 cm, 2 role po 90 útržcích
Soft, 15 × 23 cm, 2 role po 240 útržcích
Premium, 28 × 28 cm, 2 role po 75 útržcích

17

258302
273793
46121

804 Kč
911 Kč
965 Kč
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Extra velké ubrousky vyrobené z vysoce kvalitního fleecového materiálu, který je zvláště
odolný proti oděru. Sami se rozhodněte, jaký roztok aktivní látky chcete použít: jednoduše vložte roličku se suchými ubrousky do kbelíku dávkovače a naplníte produktem dle
vašeho výběru schváleným pro dezinfekci, zavřete kbelík, nalepíte etiketu a je hotovo!
• velikost 20 × 30 cm
• speciální netkané vlákno
• vlastnosti látky: 50 g/m²
URČENO K POUŽITÍ S KYBLÍKEM REF 46122 A PRÁZDNÝM ŠTÍTEK REF 25350.
PERFEKTNÍ DOPLNĚK K DEZINFEKCÍM ORBIS NA POSTŘIK A STÍRÁNÍ.
Balení 150 ks

273790

359 Kč

279991
279992

573 Kč
693 Kč

Dezinfekce / Sterilizace

ORBI-Wipes ubrousky neimpregnované

ORBI-Wipes box na utěrky
Box ORBI-Wipes včetně 50 nenapuštěných utěrek z mikrovlákna.
•
•
•
•

plochý dávkovací box pro nenapuštěné utěrky
rozměry: 35 × 25 × 6,5 cm
vhodné do zásuvky
rovnoměrně nalijte více než 1200 ml dezinfekčního roztoku,
nechte působit min. 30 min

ORBI-Wipes box, naplněno 50 utěrkami
Náhradní utěrky, 3 balení po 50 kusech

ORBI-Sept zásobník
Dávkovací zásobník pro utěrky ORBI-Sept Wet Wipes (navlhčené) a ORBI-Wipes
(nenapuštěné).
Velikost:
délka 195 mm, šířka 195 mm, výška 200 mm
Upozornění:
Možno čistit strojově a chemicky při maximální teplotě 60°C.
Zásobník, prázdný

46122

316 Kč

Zásobník
Pro bezpečné skladování dezinfekčních ubrousků
Upozornění:
Dodržujte platné hygienické předpisy pro používání nádob na dezinfekci.
1 ks

www.orbisdental.cz

184926

89 Kč
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ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků
Dezinfekce / Sterilizace

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také
pro ultrazvukové čističky.
Spektrum účinnosti:
Baktericidní (včetně MRSA) dle EN 13727, EN 14561, VAH
Levurocidní (Candida albicans) dle EN 13624, EN 14562, VAH
Tuberkulocidní (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563
Omezená virucidita (obalené viry jako HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI.
Doba působení:
Bakterie (EN 13727, EN 14561, VAH; vysoká zátěž), Candida albicans (EN 13624,
EN 14562, VAH; vysoká zátěž), tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563 (nízká
zátěž), obalené viry (HBV, HIV, HCV) dle DVV/RKI (vysoká zátěž): koncentrát 5 min
100 g přípravku obsahuje:
0,396 g didecyldimethylammoniumchlorid
0,2475 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecylpropan-1,3-diamin
263561

Láhev 2,5 l

704 Kč

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů
Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.
Není vhodný pro konečnou dezinfekci polokritických a kritických zdravotnických prostředků!
Doby působení:
Bakterie dle EN 13727, EN 14561, VAH s vysokou zátěží: 1,5% 15 min / 1,0% 60 min
• Candida albicans dle EN 13624, EN 14562 VAH s vysokou zátěží: 1,5% min. 1 min
• Obalené viry (např. HBV, HIV, HCV) dle DVV/RK s vysokou zátěží: 1,5% min. 1 min •
Tuberkulóza (M. terrae) dle EN 14348, EN 14563, nízká zátěž: 4,0% min. 5 min / 2%
min. 60 min
100 g přípravku obsahuje:
4,4 g didecyldimethyl-ammoniumchlorid; 2,75 g n-(3-aminopropyl)-n-dodecyl-propan
min.; VO 648/2004/EG: 5–15 % neiontové tenzidy, < 5 % kationotové tenzidy, < 5 %
soli EDTA, vonné látky.
262557 1207 Kč

Láhev 2,5 l

Čistič Tray-Cleaner
Účinný koncentrát k šetrnému čištění otiskovacích lžic a nástrojů. Speciální čistič velmi
rychle uvolňuje zbytky alginátů, eugenolu s oxidem zinečnatým, karboxylátových a fosfátových cementů rovněž i termoplastických otiskovacích hmot a vosků. Obsažené látky lze
biologicky odbourat.
Použití:
• maximální koncentrace 5–10 %
• v závislosti na stupni znečištění nechte působit nejméně 45 min
• vhodný pro ultrazvukové čističky
Upozornění:
Výrobky z chromu, niklu a hliníku nečistěte společně. Hrozí riziko koroze!
Láhev 1 l
Kanystr 5 l

193082 601 Kč
193083 2482 Kč

ORBIS Orange čistič
ORBIS Orange čistič je čisticí roztok na bázi přírodních pomerančových olejů. Ideální pro
čištění povrchů a nástrojů od všech druhů znečištění, zejména past z oxidu zinečnatého-eugenolu, silikonů, alginátů, lepicích laků, mastnoty a zbytků krve.
Upozornění:
Před velkoplošnou aplikací na citlivé materiály, jako je umělá kůže, nejprve otestujte
kompatibilitu materiálu na malé skryté ploše. Nepoužívejte na polyakryláty a polykarbonáty! Nevhodné pro čistění plastových povrchů.
Láhev 250 ml
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300 Kč
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K ošetřování násadců a kolének Sirona, hlaviček a turbínek, rovněž i vzduchových motorů. Každý den dvakrát asi na 2–3 vteřiny prostříkněte, zejména před každou sterilizací.
Sprej při použití držte svisle a použijte odpovídající adaptér.
• pro dlouhou životnost
• olej je vhodný pro sterilizaci v autoklávu (134 °C)
• pouze pro násadce a kolénka Sirona
Sprej 250 ml

177943

442 Kč

Dezinfekce / Sterilizace

T olejový sprej

Univerzální sprej
K ošetřování násadců a kolének, hlaviček a turbínek, rovněž i vzduchových motorů.
Pro dlouhou životnost. Každý den dvakrát asi na 2–3 vteřiny prostříkněte, zejména před
každou sterilizací. Sprej při použití držte svisle a použijte odpovídající adaptér.
• pro dlouhou životnost
• olej je vhodný pro sterilizaci v autoklávu (134 °C)
Sprej 500 ml

177942

504 Kč

Příslušenství pro láhve, prázdné láhve
Příslušenství pro naše hygienické preparáty v lahvích vám pomohou při bezpečném
zacházení s našimi vysoce účinnými hygienickými přípravky.
Dávkovací láhev prázdná, objem 1 l
Postřikovací láhev prázdná, objem 1 l
Rozprašovač pro 1litrovou láhev
Láhev se širokým hrdlem a pěnovkou, objem 200 ml
Láhev se zahnutým hrdlem pro čištění plivátek , objem 750 ml
Dávkovací pumpička pro láhve 500 / 1000 ml

148093
148155
148156
46466
16158
227165

182 Kč
145 Kč
171 Kč
219 Kč
86 Kč
213 Kč

Příslušenství pro kanystry
Příslušenství pro naše hygienické preparáty v kanystrech vám pomohou při bezpečném
zacházení s našimi vysoce účinnými hygienickými přípravky. Vhodné pro nádoby 2,5 l;
5 l; 10 l.
Dávkovací pumpička pro kanystry 2,5 l; 5 l; 10 l; 30 ml/stlačení
Kohout na kanystr
Klíč na víčko kanystru
Pumpa pro kanystr 2,5 l

www.orbisdental.cz

148116
148122
148149
266208

367 Kč
247 Kč
161 Kč
414 Kč
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Odměrka ORBIS
Odměrka pro snadnou přípravu dezinfekčních roztoků v systému ORBIS.
2 000 ml

241494

412 Kč

Dezinfekční vanička
Vhodná pro všechny dezinfekční prostředky, obsah asi 3 litry. Vanička je vyrobena ze
4 jednotlivých částí: hlavní vaničky, síta, krytu pro síto a víka vaničky. Síto lze z vaničky
vyjmout a pro lehčí odkapání roztoku je nasadit šikmo na vaničku. Lze použít do teploty
75° C.
Upozornění:
Nedezinfikujte vaničku agresivními čisticími prostředky.
• vnější rozměr (d × š × v): 320 × 215 × 135 mm
• vnitřní rozměr (d × š × v): 245 × 155 × 100 mm
• z bílého plastu
1 ks

187827 1709 Kč

Nádobka k dezinfekci vrtáčků
• 3dílná, z bílého plastu
• rozměry: Ø 9,5 cm, výška: 6,4 cm
• vnitřní rozměr: Ø 8,4 cm
Nádobka k dezinfekci vrtáčků, 3dílná
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265449

180 Kč
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ORBI-Touch Spender 1000
Univerzální pákový dávkovač.
vhodný pro dezinfekční a mycí prostředky na ruce
vhodný pro lahve o objemu 500 nebo 1 000 ml
vyměnitelná pumpička
flexibilní nastavení dávkování
včetně adptéru na dávkovací láhev o objemu 500 ml
včetně prázdné láhve o objemu 1 000 ml
včetně držáku na stěnu
rozměry: v 330 (s ramenem 350) × š 105 × h 222 mm (s odkapávačem)
rozměry: v 308 (s ramenem 325) × š 105 × h 222 mm (s odkapávačem)

Dezinfekce / Sterilizace

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upozornění:
• při montáži na stěnu jsou vrtané otvory kompatibilní s držákem 182211
• povrch odolný proti dezinfekčním přípravkům s alkoholem
• optimalizováno pro mycí gel ORBI-Touch a dezinfekci rukou ORBI-Touch

Dávkovač Spender 1000, bílý, 1 ks

246928 1928 Kč

Dávkovač Spender 1000, stříbrný, 1 ks

246929 2545 Kč

Odkapávací miska, bílá, 1 ks

246930

388 Kč

Odkapávací miska, stříbrná, 1 ks

246931

606 Kč

Pumpička pro dávkovač, 1 ks

246932

173 Kč

Klíč, 1 ks

246933

68 Kč

Zásobník na čisticí a dezinfekční prostředky
Nástěnný zásobník ke správnému dávkování přípravků. Může být volitelně naplněn
dezinfekčním prostředkem na ruce, mýdlem nebo ošetřujícím mlékem.
•
•
•
•
•
•
•

kryt z nerezové oceli
s robusní kovovou ovládací páčkou
dávkovací množství asi 2 ml na jeden zdvih
pro láhve o objemu 500 ml
rozměry (š × v × h): 95 × 260 × 75 mm, včetně ovládací páčky 170 mm
snadná montáž
nerezové provedení

Zásobník, 1 ks

www.orbisdental.cz

182211 2753 Kč
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Sterilizační fólie
Stabilní papírovo-fóliové role ke sterilnímu zabalení materiálu, uzavíratelné svářečkou pro
svařování fólií.

Dezinfekce / Sterilizace

•
•
•
•
•
•
•

dobře viditelný indikátor pro sterilizaci párou
optimální zachování sterility po relativně dlouhou dobu
dodává se v různých šířkách
bez bočních záhybů
trojnásobný boční svár
dvouvrstvá fólie z polypropylenu/polyesteru
svařovací teplota 170–200 °C

Aplikované normy:
Směrnice 93/42/EWG
EN 868, EN ISO 11607-1, EN ISO 11607-2
Šířka 50 mm, role 200 m
Šířka 75 mm, role 200 m
Šířka 100 mm, role 200 m
Šířka 150 mm, role 200 m
Šířka 200 mm, role 200 m
Šířka 250 mm, role 200 m

142942
142943
142944
142954
142955
142957

636 Kč
825 Kč
1089 Kč
1782 Kč
2458 Kč
2985 Kč

Sterilizační sáčky
Stabilní papírovo-fóliové sáčky ke sterilnímu zabalení materiálu, uzavíratelné svářečkou
pro svařování fólií. Navíc k trojnásobnému sváru jsou sáčky na konci opatřeny čtvrtým
bezpečnostním svárem.
•
•
•
•

jednoduché plnění sáčků výřezem na otevírací straně
dobře viditelný indikátor pro sterilizaci párou
nejsou samolepicí
svařovací teplota 170–200 °C

Rozměr 50 × 250 mm, 500 ks
Rozměr 75 × 250 mm, 500 ks
Rozměr 100 × 250 mm, 500 ks

260325
260326
260327

515 Kč
682 Kč
893 Kč

Indikátor sterilizace
Samolepící páska s indikátorem, v roli, pro parní sterilizaci.
Samolepící páska s indikátorem je určena pro použití s měkkými obaly podle
DIN EN 868-2 a ISO 11607-1.
Při úspěšné parní sterilizaci dochází k výrazné změně barvy.
• šířka 19 mm
Role 50 m, 1 ks

A
NOVINK

ORBIS HELIX Test je systém pro kontrolu kvality sterilizace pro každodenní kontrolu
sterilizačního cyklu autoklávů.
v souladu s EN 867-5 a EN-ISO 11140-1 (Typ 2)
zřetelná a rovnoměrná změna barvy jednotlivých pruhů, je snadno interpretovatelná
barva je netoxická, a proto nemůže poškodit nástroje
samolepicí indikátor pro efektivní archivaci testovacích dat

HELIX Test systém, Set: 1 nosič, 250 indikačních proužků

A

253 Kč

HELIX Test systém

•
•
•
•

NOVINK

141219

300956 1603 Kč

Seal Check
ORBIS Seal Check jsou testovací proužky ideální pro každodenní kontrolu nastavení
svářecího zařízení a dosažení správně těsnicích švů.
• odhalí nesprávnou teplotu a tlak svářecího zařízení
• předtištěná pole pro efektivní ověření dat procesu sváření
• dle normy DIN EN ISO 11607-2
Balení 250 kusů
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ORBI-HiSilber amalgám

•
•
•
•
•
•

Výplňové materiály

Klasický amalgám, s vysokým obsahem stříbra, bez gamma-2 fáze. Snadno zpracovatelný, dobře kondenzovatelný a tvarově stabilní. Pro výplně tříd I a II.
bez gamma-2 fáze
korozivzdorný
vysoký povrchový lesk
splňuje normu ISO 1559 a specifikaci ADA č. 1
standardně tuhnoucí
bez zinku

Složení: 70 % stříbro, 18 % cín, 12 % měď
Doba míchání: 3500 ot/min cca 11–12 s, 4500 ot/min cca 9–10 s
Doba zpracování: cca 4 min
Pevnost v tlaku: po 1 h = 190 MPa, po 24 h = 510 MPa
Velikost 1 (400 mg slitina, 400 mg Hg), 50 kapslí (žluté)
Velikost 2 (600 mg slitina, 590 mg Hg), 50 kapslí (červené)
Velikost 3 (800 mg slitina, 800 mg Hg), 50 kapslí (modré)

NOVINK

A

168573 2100 Kč
168703 2868 Kč
168705 3612 Kč

ORBI-BulkFill
ORBI-BulkFill je světlem tuhnoucí, tekutý, vysoce rentgenkontrastní (210% Al) zadní
kompozit pro přímé výplně a zpracování v technice BulkFill.
•
•
•
•
•
•

snadné použití: díky své tekutosti
vyšší efektivita a úspora času: tloušťka vrstvy až 4 mm
pro kavity třídy I není vyžadována žádná konečná okluzní vrstva
rychlé, snadné, bezpečné
univerzální dentinový odstín
100% bez Bis-GMA = 100% biokompatibilní

Kompule 20 × 0,25 g
Stříkačka 2 g

278273 1998 Kč
278272 383 Kč

ORBI-HiFil supremeX
Světlem tuhnoucí nanohybridní kompozit pro přední a zadní výplně
•
•
•
•
•
•
•
•

www.orbisdental.cz

optimalizováno pro snadnou manipulaci
vynikající fyzikální vlastnosti
pro všechny typy kavit
optimální fluorescence
pro kavity třídy třídy I až V
plnivo o velikosti od 0,05 do 3 μm
celkový obsah plniva 80 % hmotnostních / 69 % objemových jednotek
splňuje požadavky DIN EN ISO 4049

A1, stříkačka 4 g
A2, stříkačka 4 g
A3, stříkačka 4 g
A3,5, stříkačka 4 g
B2, stříkačka 4 g
C3, stříkačka 4 g

275909
275910
275911
275912
275913
275914

725 Kč
725 Kč
725 Kč
725 Kč
725 Kč
725 Kč

A1, kompule 20 × 0,3 g
A2, kompule 20 × 0,3 g
A3, kompule 20 × 0,3 g
A3,5, kompule 20 × 0,3 g
B2, kompule 20 × 0,3 g
C3, kompule 20 × 0,3 g

275915
275916
275917
275918
275958
275959

1143 Kč
1143 Kč
1143 Kč
1143 Kč
1143 Kč
1143 Kč
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ORBI-HiFil easy
Výplňové materiály

Světlem tuhnoucí univerzální kompozit pro přední a zadní výplně
•
•
•
•
•
•
•
•

vhodné pro všechny typy kavit
snadno se modeluje
nelepí se na nástroj
na bázi metakrylátové pryskyřice a anorganických plniv
velikost částic od 0,05 do 1,5 μm
celkový obsah plniva 81 % hmotnostních / 65 % objemových jednotek
splňuje požadavky DIN EN ISO 4049
radiopacita 180 % Al

ORBI-Bond SE one (REF 260698) je navržen pro perfektní použití s ORBI-HiFil easy.

A2, stříkačka 4,5 g
A3, stříkačka 4,5 g
A3,5, stříkačka 4,5 g

260701
260702
260703

534 Kč
534 Kč
534 Kč

ODPOVÍDAJÍCÍ APLIKAČNÍ KANYLY
NAJDETE NA STRANĚ 48

ORBI-FlowX
Světlem tuhnoucí, snadno tekoucí mikrohybridní kompozit pro přední a omezené zadní
výplně a pro výstelky kavit a podložky. Je založen na metakrylátových pryskyřicích
a anorganických plnivech o velikosti částic 0,05 až 1 μm. Celkový obsah plniva je 62 %
hmotnostních a 47 % objemových jednotek. Kompozitní materiál splňuje požadavky
normy DIN EN ISO 4049.
Kompozitní materiál ve 4 odstínech VITA, je vhodný pro výplně třídy III, IV a V, malé výplně třídy I a II, výstelky kavit a podložky. Možnost vrstvení do 1 mm. Vytvrzeno za 20 až
30 sekund (při vlnové délce 400 až 500 nm a intenzitě světla alespoň 1 000 mW/cm²)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

snadno zatéká
ideální pro zpracování v malých a mělkých dutinách
snadné použití díky zlepšené konzistenci
vynikající stálost barev a odolnost proti oděru
rentgenokontrastní
vysoce leštitelný
velikost plniva od 0,05 do 1 μm
celkový obsah plniva 62 % hmotnostních / 47 % objemových jednotek
splňuje požadavky DIN EN ISO 4049

A1, stříkačka 2 × 2 g
A2, stříkačka 2 × 2 g
A3, stříkačka 2 × 2 g
A3,5, stříkačka 2 × 2 g
A1, kompule 20 × 0,25 g
A2, kompule 20 × 0,25 g
A3, kompule 20 × 0,25 g
A3,5, kompule 20 × 0,25 g

25

275924
275925
275926
275927
275928
275929
275930
275931

802 Kč
802 Kč
802 Kč
802 Kč
1334 Kč
1334 Kč
1334 Kč
1334 Kč
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Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro
všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální
tixotropní tokové vlastnosti.
Pouze pro stomatologické účely.
Poznámka:
Vhodné aplikační kanyly ORBI obj. č. 243488, 243489, 243490, 243491.
Leptací gel, 2 × 1,4 ml stříkačky, 3 aplikační kanyly
149486 367 Kč
Leptací gel, 9 × 1,4 ml stříkačky, 25 aplikačních kanyl
149485 1184 Kč
Refill 50 ml leptací gel, 10 aplikačních stříkaček, 50 aplikačních kanyl 149487 1658 Kč
Aplikační kanyly, Ø 0,7 mm, 25 ks
149511 248 Kč

Výplňové materiály

Leptací gel (kyselina fosforečná)

Leptací gel na keramiku (kyselina fluorovodíková)
Leptací gel na bázi kyseliny fluorovodíkové (5% hmotnostních jednotek). Slouží k vytvoření retenčního povrchu na keramických pracích, jako jsou inlay, onlay, nebo korunky.
Významně zvyšuje adhezi připevňované keramiky. Červené zbarvení zaručuje dobré
rozpoznání a vymezení rozhraní keramiky.
Upozornění:
Leptací gel na keramiku je určen pouze pro extraorální aplikaci!
Lahvička 6 ml

177941 1093 Kč

ORBI aplikační kanyly
Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem
tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová jehla (30 ° nebo 45 °) umožňuje optimální přístup
do dutiny.
•
•
•
•
•

www.orbisdental.cz

pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnicích materiálů a kompozitů
vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky
ohyb 30° nebo 45°
nesterilní
vysoce kvalitní kanyla z nerezové oceli

25 G, Ø 0,5 × 13 mm, 45 °, balení 100 ks

243488

402 Kč

23 G, Ø 0,6 × 13 mm, 45 °, balení 100 ks

243489

402 Kč

20 G, Ø 0,9 × 10 mm, 45 °, balení 100 ks

243490

402 Kč

20 G, Ø 0,9 × 13 mm, 45 °, balení 100 ks

243491

402 Kč

19 G, Ø 1,1 × 13 mm, 30 °, balení 100 ks

243492

402 Kč

22 G, Ø 0,7 mm, 45 °, balení 25 ks

149511

248 Kč
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ORBI-Bond Universal
Bond pro všechny aplikační techniky! ORBI-Bond Universal je dentální bond pro použití
s výplňovými, jádrovými nebo fixačními materiály na bázi metakrylátu. Může být použit
jak bez kroku leptání kyselinou fosforečnou (Self Etch), tak s krokem leptání kyselinou fosforečnou (Selective Etch nebo Total Etch) skloviny a struktury zubu. Ideální pro všechny
přímé i nepřímé výplně.
Pro všechny třídy kazů a dostavby jádra, intraorální opravy bez dodatečného primeru, pro
ošetření hypersenzitivních zubních krčků a pro utěsnění kazů. Bond může sloužit i jako
ochranný lak před skloionomerními cementovými výplněmi.
V kombinaci s ORBI-Bond Universal DC-Activator, který slouží jako aktivátor pro duální
tuhnutí, lze ORBI-Bond Universal použít také pro přímé a nepřímé samotuhnoucí nebo
duálně tuhnoucí kompozitní výplně všech tříd kavit a pahýlových nástaveb, jakož i fixování kořenových čepů duálními nebo samotuhnoucími fixačními kompozity.

Výplňové materiály

A
NOVINK

•
•
•
•
•

vytvrzení světlem za pouhých 10 sekund.
pro techniky Self Etch, Selective Etch nebo Total Etch
vynikající pro přímé i nepřímé výplně
spolehlivá přilnavost na různé materiály bez dalšího základu
rychlá zpracovatelnost: lze aplikovat pouze v jedné vrstvě – celková doba zpracování
pouze 35 sekund

Bond Universal, lahvička 5 ml
DC-Activator, lahvička 2 ml

301967 2925 Kč
301968 1292 Kč

ORBI-Bond TE bez acetonu
ORBI-Bond TE je světlem tuhnoucí, jednosložkové pojivo s plivem. Byl vyvinut pro silnou
vazbu světlem tuhnoucích kompozitů a kompomerů na naleptané povrchy skloviny a
dentinu.
ORBI-Bond TE je kompatibilní se všemi v současnosti komerčně dostupnými světlem
tuhnoucími kompozitními materiály. Na bázi ethanolu je hydrofilní. ORBI-Bond TE lze
aplikovat na mírně vlhké povrchy dentinu při použití „Wet-Bonding-Technik“.
Lahvička 5 ml

!

samole

ptací

278758

904 Kč

ORBI-Bond SE one
Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum pro přímé, světlem tuhnoucí
restaurování. Jedinou vrstvou je docíleno trvalého spojení nanášeného materiálu se
zubem. Díky optimalizovanému složení se docílí velmi dobré adheze na dentinu i sklovině.
Má vždy výbornou konzistenci díky absenci rozpouštědel.
Vrstva nanesená na dentin se rozpustí a stává se součástí hybridní vrstvy složené
z kolagenu a adheziva.
• rychlý: jen 30 s pro leptání a bonding
• extrémně dobré hodnoty adheze: více než 20 MPa na dentinu i sklovině
• univerzální: vhodný pro všechny světlem tuhnoucí kompozity
Lahvička 5 ml
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260698 1574 Kč
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ORBI Tips aplikátory

Poznámka: Pro použití s držátkem obj. č. 155056.
Sada 100 kusů ORBI-Tips v červené, žluté, zelené, modré barvě,
2 držátka

188767

983 Kč

Doplňkové balení, červené, 100 ks

188770

206 Kč

Doplňkové balení, žluté, 100 ks

188769

206 Kč

Doplňkové balení, zelené, 100 ks

188768

206 Kč

Doplňkové balení, modré, 100 ks

188766

206 Kč

Výplňové materiály

Vysoce kvalitní, flockované, miniaturní aplikátory do samostatného držátka pro přesnou
aplikaci leptacích a lepících materiálů, zubních laků a medikamentů.

ORBI Tips držátko
Držátko pro jednoduché a optimální využití aplikátorů ORBI-Tips.
Upozornění: Držátko není sterilizovatelné. K dezinfekci používejte běžně dostupné
dezinfekční prostředky jako např. ORBI-Sept dezinfekce na povrchy (obj. č. 258143,
258144, 258134)
Bílé, balení 10 ks

155056

124 Kč

ORBI-Brush štětečky
Ohebné mikroaplikátory byly speciálně vyvinuty pro přesnou aplikaci leptacích a bondovacích materiálů, zubních laků a medikamentů i na těžko přístupná místa. Drobný svazek
vláken na špičce mikroaplikátorů absorbuje minimální množství přípravku a při nanášení
rovnoměrně zvlhčuje ošetřovaný povrch.
• délka 85 mm
• průměr hlavičky 3 mm
Modré, balení 100 ks
Zelené, balení 100 ks
Stříbrné, balení 100 ks
Fialové, balení 100 ks

170020
170021
170022
170023

156 Kč
156 Kč
156 Kč
156 Kč

Štětečky nasazovací
Štětečky z nylonového vlákna vhodné pro přesnou aplikaci leptacích a bondovacích
materiálů, zubních laků a medikamentů. Pro nasazení do držátka.

www.orbisdental.cz

Barva červená, štěteček bílý, štětiny jemné, 100 ks

185872

313 Kč

Barva červená, štěteček černý, štětiny jemné, 100 ks

140448

313 Kč

Barva transparentní, štěteček bílý, štětiny jemné, 100 ks

185871

313 Kč

Barva transparentní, štěteček černý, štětiny střední, 100 ks

179962

313 Kč

Barva transparentní, štěteček černý, štětiny jemné, 100 ks

140449

313 Kč

Barva transparentní, štěteček bílý, štětiny jemné, 50 ks

196535

164 Kč

Držátko pro štětečky, 1 ks

304715

80 Kč
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Míchací skleněné podložky
Skleněná podložka pro míchání cementu, broušená a leštěná na všech stranách,
hrany zkosené. Velká plocha pro míchání. Lze také vychladit v chladničce. Pak dojde
k potlačení zahřívání při míchání a tím k předčasnému vytvrzování cementu.
• neklouzavý povrch
• snadno se čistí
• jednostranně matované
Velikost 70 × 95 × 6 mm, balení 10 ks

140123

683 Kč

Míchací podložky z tvrdé fólie
ORBIS míchací podložky v bločku se vyrábí z neutrální transparentní vytvrzené fólie a jsou
zvláště vhodné pro míchání cementu. Jednotlivé podložky se dají z bločku lehce oddělit.
Patentovaná protiskluzová spodní strana umožňuje lepší manipulaci během míchání,
protože zajišťuje dostatečné přilnutí celé plochy na všech obvyklých pracovních deskách.
• neklouzavý povrch
• oboustranně přilnavé
Velikost 50 × 64 mm, 35 listů (např. pro Ledermix)
Velikost 70 × 80 mm, protiskluzové, bloček 100 listů

147684
147685

115 Kč
213 Kč

Míchací podložky z papíru
ORBIS míchací podložky jsou vyrobeny ze speciálního, oboustranného, otěruvzdorného,
vysoce bílého papíru nebo čistého pergamenu a jsou spojeny na 2 nebo 3 stranách
v závislosti na velikosti bločku. Protiskluzové varianty mají patentovanou protiskluzovou
spodní stranu a tím je dosaženo lepší manipulace během míchání.
• neklouzavý povrch
• speciální papír
Papír, velikost 35 × 45 mm, 12 × 40 listů (např. pro Dycal)
185969
Pergamenový papír, velikost 40 × 40 mm, 5 × 50 listů (např. pro Life) 209927
Protiskluzový papír, velikost 60 × 75 mm, bloček se 40 listy
147667
Protiskluzový papír, velikost 70 × 95 mm, bloček s 50 listy
144114
Protiskluzový papír, velikost 125 × 180 mm, bloček s 25 listy
144115
Protiskluzový papír, velikost 150 × 240 mm, bloček se 35 listy
185744

308 Kč
395 Kč
82 Kč
103 Kč
158 Kč
277 Kč

Špachtle univerzální
Oboustranná jednorázová špachtle k míchání dentálních materiálů jako jsou cementy
a kompozity.
Balení 50 ks

29

141254

136 Kč
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Mezizubní klínky

Konkávní boky klínku ideálně odpovídají mezizubní anatomii (struktuře a tvaru). Obdélníkový konec umožňuje bezpečné vsunutí klínku, ohnutá špička zabraňuje poranění papily.
Mezizubní klínky jsou vyrobeny z javorového dřeva a neuvolňují třísky.
• pro jednorázové použití

www.orbisdental.cz

Oranžové, velikost 10, balení 1000 ks

257288 2933 Kč

Bílé, velikost 20, balení 1000 ks

257284 2933 Kč

Zelené, velikost 30, balení 1000 ks

257287 2933 Kč

Žluté, velikost 40, balení 1000 ks

257283 2933 Kč

Výplňové materiály

Anatomicky tvarované mezizubní klínky z javorového dřeva, perfektně se přizpůsobí tvaru
mezizubního prostoru.

30
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Výplňové materiály

Tofflemire upínač matric
Bezpečné upevnění rovných nebo zakřivených umělohmotných nebo kovových matric
díky samosvornému šroubu v napínači.
• sterilizovatelný do 180 °C
144329
144328
144327

Model universal
Model senior
Model junior

531 Kč
531 Kč
531 Kč

Tofflemire matrice
Extra tenké matrice z nerezové oceli pro amalgámové a chemicky vytvrzované výplně
v distálním úseku.
• dvě tloušťky: 0,038 mm (velmi tenká), 0,05 mm (tenká)
• nerezová ocel
• pro jednorázové použití

Tvar 1, tloušťka 0,038 mm, šířka 6,5 mm, balení 30 ks

147678

193 Kč

Tvar 1, tloušťka 0,05 mm, šířka 6,5 mm, balení 30 ks

147526

193 Kč

Tvar 2, tloušťka 0,038 mm, šířka 8 mm, balení 30 ks

147683

193 Kč

Tvar 2, tloušťka 0,05 mm, šířka 8 mm, balení 30 ks

147527

193 Kč

Tvar 3, tloušťka 0,038 mm, šířka 7 mm, balení 30 ks

147713

193 Kč

Tvar 3, tloušťka 0,05 mm, šířka 7 mm, balení 30 ks

147528

193 Kč

Tvar 13, tloušťka 0,038 mm, šířka 5 mm, balení 30 ks

147717

193 Kč

Tvar 13, tloušťka 0,05 mm, šířka 5 mm, balení 30 ks

147530

193 Kč

Tvar 15, tloušťka 0,038 mm, šířka 5 mm, balení 30 ks

147718

193 Kč

Tvar 15, tloušťka 0,05 mm, šířka 5 mm, balení 30 ks

147673

193 Kč

Matrix-Strips pásky
Extra tenké univerzální pásky z transparentního polyesteru odolného proti roztržení. Lze
použít při zpracování světlem tuhnoucích a chemicky tuhnoucích kompozitů i cementů.
• rozměr 120 × 8,5 × 0,05 mm
• odolné proti roztržení
143274 1756 Kč

Balení 1 000 ks

Matricová páska
Ocelové matricové pásky v rolích o délce 10 m a tloušťce 0,05 mm.
5 mm šířka, 10 m
6 mm šířka, 10 m
7 mm šířka, 10 m

31

289700
289701
289702

573 Kč
573 Kč
573 Kč
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Kofferdam, bez latexu
Bezlatexová, flexibilní, odolná kofferdamová blána s vysokou pevností proti roztržení, pro
udržení suchého pracovního pole.
20 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních
vlastností.
•
•
•
•
•

bez latexu
bez pudru
barva: světle modrá
tloušťka: střední
velikost 15 × 15 cm

Balení 20 listů

A
NOVINK

817 Kč

Kofferdam, s latexem
Pružná, odolná kofferdamová blána vyrobená z latexu s vysokou pevností proti roztržení,
pro udržení suchého pracovního pole.
36 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních
vlastností.
•
•
•
•
•

s latexem
lehce pudrovaný
barva: tmavě zelená
tloušťka: střední (0,18–0,23 mm)
velikost 15 × 15 cm

Balení 36 listů

www.orbisdental.cz

283942

Výplňové materiály

A
NOVINK

283943

735 Kč
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Výplňové materiály

Core Build-Up DC
A
NOVINK

ORBIS Core Build-DC je duálně tuhnoucí, vysoce radioopákní, zatékavý kompozit pro dostavby s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi. Dostupný ve dvou různých odstínech
pro pokrytí různých rozsahů indikací: dentinový odstín pro vysoké estetické nároky, např.
pod celokeramické náhrady nebo kompozitní náhrady s vysokou translucencí, bílý pro
zobrazení preparačních okrajů při současném zachování estetických požadavků.
•
•
•
•
•
•

vytvrzuje světlem za pouhých 40 sekund – pro úsporu času při aplikaci
také chemicky vytvrzující (5 min)
zatékavý – není nutná podložka
snadný přístup do zadních oblastí pomocí intraorálních špiček
doba zpracování cca 2 min
efektivní a pohodlná aplikace díky dodaným míchacím kanylám a špičkám

Dentinový, minimix-stříkačka 10 g
Bílý, minimix-stříkačka 10 g
Dentinový, kartuše 50 g
Bílý, kartuše 50 g

301201
301202
301198
301199

1901 Kč
1901 Kč
4977 Kč
4977 Kč

Cavity Liner LC
Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní hydroxid vápenatý pro nepřímé překrytí pulpy pod
všechny výplňové materiály
•
•
•
•
•

úspora času
vytvrzování světlem
jednosložkový materiál připravený k okamžitému použití
odolný vůči kyselinám
podporuje tvorbu sekundárního dentinu

Stříkačky 2 × 2 ml, 20 aplikačních kanyl

!

ResinoCal LC
s MTA
plnidly

ORBIS ResinoCal LC je světlem tuhnoucí, pryskyřicí vyztužený krycí materiál pulpy
s plnidly MTA pro přímé i nepřímé překrytí pulpy pod všemi výplněmi, navržený tak,
aby fungoval jako bariéra a chránil pulpu. Díky tixotropním vlastnostem a dodávanému
hrotu ORBIS ResinoCal lze ORBIS ResinoCal LC velmi přesně aplikovat i na preparace
hlubokých kavit. Materiál pak může být řízeným způsobem vytvrzován světlem.
•
•
•
•
•

vytvrzování světlem
100% biokompatibilní (bez Bis-GMA)
jednosložkový materiál připravený k okamžitému použití
chrání pulpu
podporuje tvorbu sekundárního dentinu

Stříkačky 4 × 1 g, 24 aplikačních kanyl
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282600 3727 Kč
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MTA cement
ORBIS MTA cement je endodontický opravný cement, který je vhodný pro utěsnění
kořenových perforací v důsledku ošetření kořenového kanálku, překrytí pulpy, ortográdního uzávěru kořenového kanálku v apikální oblasti a retrográdního uzávěru kořenového
kanálku.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biokompatibilní a bioaktivní permanentní cement
vynikající okrajová adaptace díky adhezi k dentinu
velmi nízká rozpustnost
bakteriostatické
vysoká radioopacita
velmi snadná manipulace
vynikající rozměrová stabilita
skutečné biologické těsnění
vynikající bariéra proti bakteriím a tekutinám
snadná klinické dokumentování pomocí rentgenových snímků
vynikající utěsnění hran

Ruční míchání, 1 g prášek, 3 ml tekutina
Kapsle 2 × 0,3 g

A
NOVINK

Endodoncie

A
NOVINK

283916 1839 Kč
283917 1852 Kč

Cap Applicator
ORBIS Cap Applicator pro intraorální dávkování dvousložkových dentálních materiálů
(např. ORBIS MTA cement) z kapslí ORBIS
1 ks

301212 2159 Kč

Endo-box černý
Pro snadné ukládání a čištění kořenových nástrojů.
• sterilizovatelný v autoklávu
• barva: černá
Poznámka:
Kompatibilní s vložkou z pěnové hmoty ORBIS obj. č. 190501.
1 ks

266930

335 Kč

Vložka z pěnové hmoty
Tyto vložky z jemné pěnové hmoty jsou ideální pro běžné stojánky na kořenové nástroje,
jako jsou ORBIS Endo-box, Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc apod.
Výška 1 cm/Ø 5 cm, např. pro Clean Stand, 25 ks
190500
Výška 0,5 cm/Ø 5 cm, např. pro ORBIS Endo-box a Interim Stand, 50 ks 190501
Výška 1 cm/Ø 6,5 cm, např. pro Twin Bloc, 25 ks
190504

www.orbisdental.cz

224 Kč
224 Kč
227 Kč
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Endodoncie

Papírové čepy, bílé
Papírové čepy jsou vyrobeny z extrémně savého papíru bez chemických přísad a pojiv.
K optimálnímu vysušení kořenových kanálků po přesné preparaci normovanými nástroji.
• sterilní • maximální přesnost rozměrů dle normy ISO • vysoká a konzistentní flexibilita
• délka 28 mm • standardní konicita 02 • barva: bílá
Set ISO 015–040, 28 mm, balení 200 ks
Set ISO 045–080, 28 mm, balení 200 ks
ISO 015, 28 mm, balení 200 ks
ISO 020, 28 mm, balení 200 ks
ISO 025, 28 mm, balení 200 ks
ISO 030, 28 mm, balení 200 ks
ISO 035, 28 mm, balení 200 ks
ISO 040, 28 mm, balení 200 ks
ISO 045, 28 mm, balení 200 ks
ISO 050, 28 mm, balení 200 ks
ISO 055, 28 mm, balení 200 ks
ISO 060, 28 mm, balení 200 ks
ISO 070, 28 mm, balení 200 ks
ISO 080, 28 mm, balení 200 ks

278870
278871
278857
278858
278859
278861
278862
278863
278864
278865
278866
278867
278868
278869

177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč
177 Kč

Papírové čepy, barevné
Papírové čepy jsou vyrobeny z extrémně savého papíru bez chemických přísad a pojiv.
K optimálnímu vysušení kořenových kanálků po přesné preparaci normovanými nástroji.
• sterilní • maximální přesnost rozměrů dle normy ISO • vysoká a konzistentní flexibilita
• délka 28 mm • standardní konicita 02 • barevně značené
Set ISO 015–040, 28 mm, balení 200 ks
Set ISO 045–080, 28 mm, balení 120 ks
ISO 015, 28 mm, balení 200 ks
ISO 020, 28 mm, balení 200 ks
ISO 025, 28 mm, balení 200 ks
ISO 030, 28 mm, balení 200 ks
ISO 035, 28 mm, balení 200 ks
ISO 040, 28 mm, balení 200 ks
ISO 045, 28 mm, balení 120 ks
ISO 050, 28 mm, balení 120 ks
ISO 055, 28 mm, balení 120 ks
ISO 060, 28 mm, balení 120 ks
ISO 070, 28 mm, balení 120 ks
ISO 080, 28 mm, balení 120 ks

260101
260108
260100
260102
260103
260104
260105
260106
260107
260109
260110
260111
260112
260113

146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč
146 Kč

Gutaperčové čepy
Gutaperčové čepy vyrobené z homogenní, biokompatibilní a objemově stálé přírodní
gutaperče. Stabilní čepy vytváří těsnou, kompaktní výplň a jsou vhodné pro jakoukoliv
kondenzační techniku (laterální a vertikální). Snadná manipulace a hygienické skladování
v uzavíratelném boxu s pojistkou. Barevné značení gutaperčových čepů zabraňuje
záměně různých velikostí a zjednodušuje přiřazení ke kořenovým kanálkům připravených
ISO nástroji. Neobsahují hydrochinon. • dobře viditelné na RTG snímcích • délka 28 mm
• standardní konicita 02 • barevné značení
Set ISO 015–040, 28 mm, balení 120 ks
Set ISO 045–080, 28 mm, balení 120 ks
ISO 015, 28 mm, balení 120 ks
ISO 020, 28 mm, balení 120 ks
ISO 025, 28 mm, balení 120 ks
ISO 030, 28 mm, balení 120 ks
ISO 035, 28 mm, balení 120 ks
ISO 040, 28 mm, balení 120 ks
ISO 045, 28 mm, balení 120 ks
ISO 050, 28 mm, balení 120 ks
ISO 055, 28 mm, balení 120 ks
ISO 060, 28 mm, balení 120 ks
ISO 070, 28 mm, balení 120 ks
ISO 080, 28 mm, balení 120 ks
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142749
142750
140139
140140
140141
140142
140143
140144
140145
140146
140147
140148
140149
140150

230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
230 Kč
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Sonda parodontální WHO
Sonda parodontální WHO s kulatým držátkem. Vhodná pro stanovení PS indexu.

S kuličkou
na hrotu!

stupnice: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
speciální biokompatibilní barevný nátěr, který nevybledne
sterilizovatelné v autoklávu
nerezová, super tvrdá ocel, perfektní povrchová úprava pro dlouhou životnost
bez niklu

1 ks

256488

Nástroje

•
•
•
•
•

508 Kč

Gracey kyrety
Gracey kyrety jsou uzpůsobeny pro přesnou práci v subgingivální části (pod gingiválním
okrajem) pro jednotlivé kvadranty.
•
•
•
•

dutá rukojeť, průměr 8 mm
nerezová super tvrdá ocel, perfektní povrchová úprava pro dlouhou životnost
pracovní části lze brousit
sterilizovatelné horkým vzduchem a v autoklávu

Gracey, typ 1-2; použití: řezáky, špičáky, premoláry; 1 kus

252052

725 Kč

Gracey, typ 3-4; použití: řezáky, špičáky, premoláry; 1 kus

252053

725 Kč

Gracey, typ 5-6; použití: řezáky, špičáky, premoláry; 1 kus

252054

725 Kč

Gracey, typ 7-8; použití: premoláry, moláry; 1 kus

252056

725 Kč

Gracey, typ 9-10; použití: moláry; 1 kus

252057

725 Kč

Gracey, typ 11-12; použití: moláry - meziální plochy; 1 kus

252058

Gracey, typ 13-14; použití: moláry - distální plochy; 1 kus

252059

725 Kč
725 Kč

Columbia kyrety
Kyrety Columbia jsou uzpůsobeny pro přesnou práci v supragingivální části (nad okrajem
dásní) v přední a zadní oblasti.
Columbia, typ 2R/2L; univerzální pro přední úseky; 1 kus

256486

725 Kč

Columbia, typ 4R/4L; univerzální pro zadní úseky; 1 kus

256487

725 Kč

ORBI-Scaler
ORBI scalery jsou přizpůsobeny pro subgingivální konkrementy v různých kvadrantech
a umožňují tak přesnou práci.
•
•
•
•

www.orbisdental.cz

dutá rukojeť, průměr 8 mm
nerezová super tvrdá ocel, perfektní povrchová úprava pro dlouhou životnost
pracovní části lze brousit
sterilizovatelné horkým vzduchem a v autoklávu

Typ 204s; univerzální scaler pro přední a zadní úseky; 1 kus

252060

725 Kč

Typ 204s; speciální scaler pro mezizubní prostory v zadních
úsecích; 1 kus

252061

725 Kč

Typ 204sd; speciální scaler pro mezizubní prostory v předních
a zadních úsecích; 1 kus

256485

725 Kč
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ORBI-Steel zubní sondy

Nástroje

PREMIUM

INSTRUMENT

ORBI-Steel – prémiové nástroje pro detekci kazu a jeho rozsahu, jakosti dna kazové
dutiny, anatomických poměrů dřeňové dutiny a pro kontrolu vypreparované kavity a kvality výplně.
•
•
•
•

sterilizovatelné horkým vzduchem
sterilizovatelné v autoklávu
osmihranné vroubkované držátko
vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel

Fig, 17, 1 ks

258233

158 Kč

Fig. 23, 1 ks

258234

158 Kč

Fig. 9, 1 ks

258232

158 Kč

Zubní sondy
Standardní pátrací sondy s jemnými pracovními koncovkami vyrobené z nerezové oceli.
Lehké, osmihranné vroubkované držátko.

Fig. 8, 1 ks

143123

158 Kč

Fig. 9, 1 ks

143124

158 Kč

Fig. 17, 1 ks

143125

158 Kč

Fig. 23, 1 ks

143126

158 Kč

Zubní sondy
Standardní pátrací sondy vyrobené z nerezové oceli. S jemnými pracovními koncovkami
a jemně vroubkovaným kulatým držátkem.

Fig. 8, 1 ks

278800

175 Kč

Fig. 9, 1 ks

278801

175 Kč

Fig. 17, 1 ks

278802

175 Kč

Fig. 23, 1 ks

278803

175 Kč

Krátká špička, 1 ks

258235

256 Kč

Dlouhá špička, 1 ks

258236

256 Kč

ORBI-Steel College pinzeta
PREMIUM

INSTRUMENT

ORBI-Steel – prvotřídní nástroje pro každodenní použití.
• sterilizovatelné horkým vzduchem
• sterilizovatelné v autoklávu
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel

37
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College pinzeta

Krátká špička, 1 ks

143082

180 Kč

Dlouhá špička, 1 ks

143083

180 Kč

Nástroje

Standardní pinzeta z nerezové oceli s jemným drážkováním na konci čelistí.

Meriam zubní pinzeta
Chirurgická pinzeta s jemnými, vnitřně zoubkovanými pracovními hroty. Vyrobená
z nerezové oceli.
Meriam zubní pinzeta, 1 ks

278799

351 Kč

Zubní zrcátko s přední odrazovou vrstvou
Kvalitní zubní zrcátko s vysoce kvalitní přední odraznou vrstvou z rhodia odolného vůči kyselinám. Extrémně vysoká odrazivost s jasným a ostrým obrazem v přirozených barvách.
Bez zkreslení, pro komfortní práci.
•
•
•
•

vyrobeno z nerezové oceli
bez niklu
vhodné pro všechny obvyklé způsoby použití
standardní závit, vhodný pro všechna standardní držátka

Velikost 3, Ø 20 mm, ploché, balení 12 ks
Velikost 4, Ø 22 mm, ploché, balení 12 ks
Velikost 5, Ø 24 mm, ploché, balení 12 ks

277784
277783
277782

725 Kč
725 Kč
725 Kč

Zubní zrcátko Standard
Kvalitní zubní zrcátko se stříbrným povlakem, s vysokým stupněm odrazu a příjemným
jasným obrazem.
•
•
•
•

vyrobeno z nerezové oceli
bez niklu
vhodné pro všechny obvyklé způsoby použití
standardní závit, vhodný pro všechna standardní držátka

Velikost 4, Ø 22 mm, zvětšující, balení 12 ks
Velikost 5, Ø 24 mm, zvětšující, balení 12 ks
Velikost 3, Ø 20 mm, ploché, balení 12 ks
Velikost 4, Ø 22 mm, ploché, balení 12 ks
Velikost 5, Ø 24 mm, ploché, balení 12 ks

PREMIUM

INSTRUMENT

277787
277786
277781
277780
277779

594 Kč
594 Kč
408 Kč
408 Kč
408 Kč

ORBI-Steel držátko zubního zrcátka Ergoform
Prémiový nástroj pro každodenní použití. Držátko zubního zrcátka s výrazným, ergonomickým úchopovým povrchem pro obzvlášť pohodlnou manipulaci.
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
• duté provedení
Osmihranné, plné, 1 ks

278796

441 Kč

Držátko zubního zrcátka
Držátko zubních zrcátek vybavené standardním závitem. Lehké šestihranné držátko
v dutém provedení nebo osmiranná varianta v plném provedení.

www.orbisdental.cz

Šestihranné, duté, 1 ks

143077

180 Kč

Osmihranné, plné, 1 ks

278804

145 Kč
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ORBI-Steel Hemingway ostrá lžička
PREMIUM

Nástroje

INSTRUMENT

Oboustranná ostrá lžička pro odstranění tkáně, malých zbytků kořenů nebo cizích těles
a pro čištění zubních alveol.
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
• se dvěma pracovními koncovkami různých velikostí
278794

514 Kč

Úzká 5,2 mm, 1 ks

258228

282 Kč

Střední, 6,0 mm, 1 ks

258229

282 Kč

Široká, 7,5 mm, 1 ks

258230

282 Kč

Ostrá lžička: 2,8 / 4,5 mm, 1 ks

ORBI-Steel lopatka na cement
PREMIUM

INSTRUMENT

ORBI-Steel – prvotřídní nástroje pro každodenní použití.
• sterilizovatelné horkým vzduchem
• sterilizovatelné v autoklávu
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel

Lopatka na cement, oboustranná
Standardní nástroj s jemnými, tvrzenými lopatkami na míchání cementu.
Lehké, osmihranné vroubkované držátko.
• vyrobeno z nerezové oceli
Úzká, 5 mm, 1 ks

141280

208 Kč

Střední, 6 mm, 1 ks

141281

208 Kč

Široká, 7 mm, 1 ks

141282

208 Kč

Úzké, 2 mm, 1 ks

258224

358 Kč

Střední, 2,5 mm, 1 ks

258226

358 Kč

Široké, 3,0 mm, 1 ks

258227

358 Kč

Úzké, 2 mm, 1 ks

141357

253 Kč

Střední, 2,5 mm, 1 ks

141360

253 Kč

Široké, 3 mm, 1 ks

141363

253 Kč

ORBI-Steel Heidemann hladítko
PREMIUM

INSTRUMENT

ORBI-Steel – prvotřídní nástroje pro každodenní použití.
• sterilizovatelné horkým vzduchem
• sterilizovatelné v autoklávu
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel

Heidemann hladítko
Standardní hladítko v lehkém a robustním provedení.
• osmihranné držátko
• vyrobené z nerezové oceli

39
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Kuličkové cpátko

• vyrobeno z nerezové oceli
Ø 1,0/1,3 mm, 1 ks

141083

241 Kč

Ø 1,4/1,8 mm, 1 ks

141085

241 Kč

Ø 1,9/2,3 mm, 1 ks

141087

241 Kč

Ø 2,5/3,0 mm, 1 ks

141185

241 Kč

Nástroje

Standardní kuličkové cpátko s precizními a rigidními koncovkami. Lehké osmihranné
vroubkované držátko.

Cpátko válcové
Standardní válcové cpátko s precizními a rigidními koncovkami. Lehké, vroubkované,
osmihranné držátko.
• vyrobeno z nerezové oceli
Ø 1,0/1,2 mm, 1 ks

141232

231 Kč

Ø 1,2/1,5 mm, 1 ks

141242

231 Kč

Ø 1,8/2,0 mm, 1 ks

141307

231 Kč

ORBI-Steel artikulační pinzeta
PREMIUM

INSTRUMENT

Prémiový nástroj pro každodenní použití. Rovný přídržný nástroj pro okluzní zkušební fólii,
artikulační hedvábí a artikulační papír.
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
• délka: 15 cm
1 ks

279545

396 Kč

Artikulační pinzeta
Rovný přídržný nástroj pro okluzní zkušební fólii, artikulační hedvábí a artikulační papír.
• z ušlechtilé nerezové oceli
1 ks

145814

288 Kč

Hilger držák tváře
Držák podle Hilgera – držák tváře vhodný pro držátka zubních zrcátek.
1 ks

141270

432 Kč

143246
143247

231 Kč
231 Kč

Nůžky na korunky
Robustní nůžky na korunky, hrotnaté se silnými břity.
• vyrobené z nerezové oceli
• vroubkované na jedné straně
Zahnuté, délka 115 mm
Rovné, délka 115 mm

www.orbisdental.cz
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ORBI-Steel stavitelné korunkové kleště
PREMIUM

Nástroje

INSTRUMENT

ORBI-Steel – prvotřídní nástroje pro každodenní použití.
• sterilizovatelné horkým vzduchem
• sterilizovatelné v autoklávu
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel

Mini, diamantované špičky, délka 12,5 cm, 1 ks

258237 4371 Kč

Normal, diamantované špičky, délka 15 cm, 1 ks

258238 4371 Kč

Mathieu jehelec
Jehelec s tvrdokovovou vložkou na čelistech pro pevné a bezpečné držení jehly.
• vyrobený z nerezové oceli
• dlouhá životnost
Délka 140 mm
Délka 170 mm

143311 2565 Kč
143312 2693 Kč

Zavaděč retrakčních vláken vroubkovaný
Nástroj z nerezové oceli pro přesné umístění retrakčních vláken. Se dvěma různými
úhlovými pracovními konci.
1 ks

PREMIUM

INSTRUMENT

278798

406 Kč

ORBI-Steel Luniatschek zavaděč drenů úzký
Oboustranný chirurgický nástroj pro aplikaci a odebírání drenů a tamponů.
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
• délka: 17,5 cm, šířka koncovek: 2,2 mm
1 ks

41

278795

393 Kč
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Chirurgická pinzeta

• vzájemně se prolínající ostré zuby
• vyrobeno z nerezové oceli
1 ks

278797

351 Kč

Nástroje

Pro fixaci a posun tkáně, odstranění plomb, částí zubů a výplní nebo pro vkládání
bavlněných válečků.

Držátko skalpelových čepelek č. 3
Rigidní držátko skalpelových čepelek s přesným úchytem čepelek. Drážkování pro
bezpečnou práci i s mokrými rukavicemi.
• vyrobeno z nerezové oceli
• určeno pro skalpelové čepelky Fig.: 11, 12, 12B, 13, 15, 40, 42
1 ks

143519

144 Kč

Goldman-Fox nůžky chirurgické na gingivu
Jemné nůžky na dáseň, hrotnaté, na jednom břitu jemné ozubení.
Lze použít i na stříhání stehů.
• vyrobeno z nerezové oceli
• délka 130 mm
140417

273 Kč

Rovné, 1 ks

140082

193 Kč

Zahnuté, 1 ks

140083

193 Kč

1 ks

Nůžky chirurgické na gingivu
Standardní jemné nůžky na dáseň, hrotnaté.
• vyrobeno z nerezové oceli
• délka 110 mm

www.orbisdental.cz
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ORBI-Steel Williger škrabka
Nástroje

PREMIUM

INSTRUMENT

Vysoce kvalitní chirurgická škrabka určená k odloučení a přidržení periostu.
Délka: 16 cm.
• elektrolyticky leštěná lékařská nerezová ocel
1 ks

278793

675 Kč

Bein kořenová páka
Páka na extrakci zubních kořenů s rigidní, rovnou pracovní částí a ergonomicky tvarovanou rukojetí.
• vyrobeno z nerezové oceli

Široká, 4 mm, 1 ks

141496

615 Kč

Střední, 3 mm, 1 ks

141556

615 Kč

Úzká, 2 mm, 1 ks

141598

615 Kč

Mead štípací kleště
Univerzální štípací kleště na kosti.
• vyrobené z nerezové oceli
Standard, délka cca 140 mm
Mini, délka cca 120 mm
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146971 1878 Kč
146972 1878 Kč
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Extrakční kleště
Extrakční kleště pevné konstrukce s ergonomicky tvarovanými branžemi se speciálním
drážkováním na čelistech pro vysokou adhezi.

www.orbisdental.cz

Nástroje

• vyrobeno z nerezové oceli

Tvar 1, horní frontální zuby, 1 ks

187304 1561 Kč

Tvar 7, horní premoláry, 1 ks

187305 1561 Kč

Tvar 17, horní moláry pravé, 1 ks

187300 1561 Kč

Tvar 18, horní moláry levé, 1 ks

187301 1561 Kč

Tvar 13, dolní premoláry, 1 ks

187303 1561 Kč

Tvar 22, dolní moláry, 1 ks

187302 1561 Kč

Tvar 67A, horní 3. moláry, 1 ks

187307 1561 Kč

Tvar 79, dolní 3. moláry, 1 ks

187308 1561 Kč

Tvar 33A, dolní kořeny, 1 ks

187306 1561 Kč

Tvar 51A, horní kořeny, 1 ks

187309 1561 Kč
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Nástroje

Norm hliníkový tácek
Eloxovaný hliník. Nejsou vhodné pro horkovzdušnou sterilizaci. Jsou také citlivé na
některé dezinfekční prostředky například na bázi peroxidu vodíku.
• víko: 288 × 190 × 24 mm
• dno: 284 × 183 × 17 mm
Dno děrované, stříbrné, 1 ks
Dno děrované, modré, 1 ks
Dno děrované, zlaté, 1 ks
Dno děrované, zelené, 1 ks
Dno děrované, červené, 1 ks
Víko děrované, stříbrné, 1 ks

183347
183120
183121
183125
183346
183790

521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč

Dno plné, stříbrné, 1 ks
Dno plné, modré, 1 ks
Dno plné, zlaté, 1 ks
Dno plné, zelené, 1 ks
Dno plné, červené, 1 ks
Víko plné, stříbrné, 1 ks

183744
183350
183443
183566
183740
183803

521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč
521 Kč

Držák na nástroje hliníkový pro uložení až 11 nástrojů, 1 ks

183858

334 Kč

Norm tácek nerezový
Nerezová ocel, sterilizovatelný.
• víko: 284 × 183 × 39 mm
• dno: 284 × 183 × 17 mm
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Dno děrované, 1 ks
Víko děrované, 1 ks

185154 1193 Kč
185153 1193 Kč

Dno plné, 1 ks
Víko plné, 1 ks

185158 1004 Kč
185157 1004 Kč

Držák na nástroje nerezový pro uložení až 11 nástrojů, 1 ks

185152

460 Kč
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Nástroje

Držák roušek plastový, barevný
Držák roušek z termoplastu.
• bez latexu
• sterilizovatelný v autoklávu
• délka 48 cm
Upozornění:
Není vhodný pro čistění v myčkách a dezinfekčních prostředcích!

Žlutý, balení 5 ks

241036

460 Kč

Zelený, balení 5 ks

241037

460 Kč

Růžový, balení 5 ks

241038

460 Kč

Bílý, balení 5 ks

241158

460 Kč

Fialový, balení 5 ks

241159

460 Kč

Červený, balení 5 ks

241160

460 Kč

Světle modrý, balení 5 ks

241161

460 Kč

Neonově žlutý, balení 5 ks

241162

460 Kč

Oranžový, balení 5 ks

241163

460 Kč

Modrý, balení 5 ks

266931

460 Kč

Náhradní plastová svorka

255474

89 Kč

Řetízek na roušky kovový
Držák na roušky z chromovaného kuličkového řetízku, délkově nastavitelný. Rouška je
svorkami bezpečně fixována.
• sterilizovatelný v autoklávu
• délka 45 cm
1 ks

www.orbisdental.cz

147889

197 Kč
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Kartáč na čištění vrtáčků
Rotační nástroje

Pro hrubé předčištění vrtáčků.
• z mosazného drátu nebo nylonu
• délka 55 mm, šířka 25 mm
Poznámky:
Mosazný drát nepoškozuje povrch nástrojů.
Nylonové čisticí kartáče jsou také vhodné pro předčištění při ošetřování všech nástrojů.
230095
141384

Kartáč nylonový, bílý, 1 ks
Kartáč z mosazného drátu, 1 ks

96 Kč
63 Kč

ORBI-Strips diamantovaný pásek
Pomůcka pro aproximální výplně z kompozitů, plastů, skloionomerních cementů a amalgámů.
•
•
•
•
•
•

opakovaně použitelné
diamant nanesený na jedné straně
perforované
vysoká flexibilita
nízký přenos tepla
sterilizovatelné v autoklávu

Modrý, střední, 2,5 mm, balení 10 ks

265457 1340 Kč

Červený, jemný, 2,5 mm, balení 10 ks

265458 1340 Kč

Modrý, střední, 3,75 mm, balení 10 ks

265459 1412 Kč

Červený, jemný, 3,75 mm, balení 10 ks

265460 1412 Kč

ORBIpol lešticí disky
ORBIpol lešticí disky jsou vyrobeny z obzvláště tenkého a flexibilního materiálu a jsou
vhodné pro použití v těžko přístupných místech.
•
•
•
•
•
•

jedna strana povrstvená oxidem hlinitým
vhodné pro kompozity, zlato a amalgám
2 velikosti: Ø 10 mm a Ø 14 mm
4 různé velikosti zrna: hrubé, střední, jemné, super jemné (x-fine)
otáčky: 7 000 – 10 000 ot/min; maximálně 20 000 ot/min
sterilizovatelné v autoklávu

Poznámka:
Kompatibilní s mandrelem Sof-Lex Pop On 1983 RA
Startovací sada Ø 10 mm, á 25 disků hrubý, střední, jemný a extra
jemný s mandrelem
Malý, hrubý, Ø 10 mm, balení 100 ks
Malý, střední, Ø 10 mm, balení 100 ks
Malý, jemný, Ø 10 mm, balení 100 ks
Malý, super jemný, Ø 10 mm, balení 100 ks
Velký, hrubý, Ø 14 mm, balení 100 ks
Velký, střední, Ø 14 mm, balení 100 ks
Velký, jemný, Ø 14 mm, balení 100 ks
Velký, super jemný, Ø 14 mm, balení 100 ks
Mandrel W, balení 3 ks
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271118 1297 Kč
265461
265462
265463
265464
265465
265466
265467
265468
271119

1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
1321 Kč
541 Kč
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ORBIpol lešticí spirála pro keramiku
Třístupňový leštící systém pro dosažení vysokého lesku na všech keramických materiálech. Má diamantová zrna pro maximální účinnost. Ideální pro rychlé povrchové korekce
bez zapálení povrchu. Pro okluzní, incizální, labiální, bukální, lingvální a aproximální
zpracování keramiky, lithium disilikátu a zirkonu.
Krok 1: modrá leštící spirála s hrubým zrnem pro vyhlazení v prvním kroku
Krok 2: růžová leštící spirála se středním zrnem ideální pro předleštění
Krok 3: šedá leštící spirála s jemným zrnem pro leštění do vysokého lesku
• tvar pro každou povrchovou texturu
• brilantní výsledky leštění s intuitivním použitím
• speciální leštící geometrie snižuje vývin tepla, zachovává strukturu povrchu
a je mimořádně odolná
• pracovní rychlost: 7 000-12 000 ot./min
• maximální otáčky: 20 000 ot./min
Hrubá zrnitost, modrá, 10 ks
Střední zrnitost, růžová, 10 ks
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks

NOVINK

A

Rotační nástroje

A
NOVINK

300696 3519 Kč
300697 3519 Kč
300698 3519 Kč

ORBIpol lešticí spirála pro kompozita
Dvoustupňový leštící systém s diamantovými zrny pro dosažení vysokého lesku na
všech kompozitních materiálech. Pro opracování kompozitů a hybridní keramiky okluzně,
incizálně, labiálně, bukálně, lingválně a aproximálně. Dvě speciálně sladěné hrubosti zrn
pro dosažení nejlepších výsledků i na velmi tvrdých kompozitech:
Krok 1: Středně zrnitá růžová leštící spirála pro předleštění
Krok 2: Šedá leštící spirála s jemným zrnem pro leštění do vysokého lesku
• tvar vhodný pro každou povrchovou texturu
• brilantní výsledky leštění s intuitivním použitím
• speciální leštící geometrie snižuje vývin tepla, zachovává strukturu povrchu
a je mimořádně odolná
• pracovní rychlost: 3 000-8 000 ot./min
• maximální otáčky: 20 000 ot./min
Střední zrnitost, růžová, 10 ks
Jemná zrnitost, šedá, 10 ks

300694 3519 Kč
300695 3519 Kč

ORBI profylaktické lešticí kalíšky
Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový
násadec RA, smontovaný komplet.
•
•
•
•

pro jednorázové použití
bez latexu
s lamelami
modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
• žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku
• doporučené otáčky: max. 10 000 ot/min
Modrý, balení 24 ks
Žlutý, balení 24 ks

245661
245662

352 Kč
352 Kč

Kartáčky k čištění a leštění
Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.
•
•
•
•
•
•
•

pro jednorázové použití
100% nylonová vlákna bez latexu
bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
vhodné pro čištění rovnátek
tvar kalichu
doporučené otáčky: max. 5 000 ot/min

Nylonová vlákna normal, bílý, balení 100 ks
Nylonová vlákna měkká, růžový, balení 100 ks

www.orbisdental.cz

193090 1085 Kč
243106 1069 Kč
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ORBIpol alloy-F

Rotační nástroje

Nástroj pro tvarování amalgámu, bez rizika poškození zubní skloviny při práci. Vhodný
i pro práci na okrajích výplně.
• doporučené otáčky: 5 000 ot/min
• uchycení do kolénka (RA)
• nastavení autoklávu 134 °C – 2,1 bar – 5 min
Poznámka:
Pro konečnou úpravu a leštění do vysokého lesku doporučujeme nástroje ORBIpol
universal.

ORBIpol alloy-F, tmavě šedá, špička, 12 ks

34006

848 Kč

ORBIpol alloy-F, tmavě šedá, minišpička, 12 ks

34007

848 Kč

ORBIpol alloy-F, tmavě šedá, kalich, 12 ks

34008

848 Kč

ORBIpol ceram-P
Špičkové lešticí nástroje pro všechny keramické výplně i pro korunky plně nebo částečně
keramické. Lešticí tělísko s přírodním diamantem vytváří v jednom kroku leštění vysoce
lesklý povrch. Snadné použití – maximální úspora času!
• doporučené otáčky: 10 000 ot/min
• uchycení do kolénka (RA)
• nastavení autoklávu 134 °C – 2,1 bar – 5 min

ORBIpol ceram-P, šedá, špička, 6 ks

34282

876 Kč

ORBIpol ceram-P, šedá, minišpička, 6 ks

34283

876 Kč

ORBIpol ceram-P, šedá, kalich, 6 ks

34284

876 Kč

ORBIpol micro-P
Vysoce kvalitní lešticí nástroje pro hedvábný a dlouhotrvající lesk povrchu, vhodné pro kompozita a nanokompozita. Dlouhá životnost, výborné výsledky jen v jednom kroku leštění!
• doporučené otáčky: 5 000 ot/min
• uchycení do kolénka (RA)
• nastavení autoklávu 134 °C – 2,1 bar – 5 min
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ORBIpol micro-P, žlutá, špička, 12 ks

34354

848 Kč

ORBIpol micro-P, žlutá, minišpička, 12 ks

34355

848 Kč

ORBIpol micro-P, žlutá, kalich, 12 ks

34356

848 Kč
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Třístupňový lešticí systém pro protetické a ortodontické práce. Se zeleným nástrojem
ORBIpol tec-K je dosaženo rychlého odstranění přebytečného materiálu, nerovností
a vyhlazení povrchu. Šedý nástroj ORBIpol tec-F umožňuje jemnější vyhlazení povrchu
do mírného lesku. Žlutý nástroj ORBIpol tec-K vytváří vysoký lesk. Nevyžaduje použití
lešticí pasty.
• doporučené otáčky pro tec-K (zelený), tec-F (šedý): 10 000 – 15 000 ot/min
• doporučené otáčky pro tec-P (žlutý): 5 000 – 7 000 ot/min
• uchycení do násadce (HP)
Tip:
Pro dokonalou povrchovou úpravu doporučujeme použití ORBIS PROTect finish.

ORBIpol tec-K, zelená, torpédo, 6 ks

34369

676 Kč

ORBIpol tec-F, šedá, torpédo, 6 ks

34370

676 Kč

ORBIpol tec-P, žlutá, torpédo, 6 ks

34371

676 Kč

Rotační nástroje

ORBIpol tec

ORBIpol universal
Dvoustupňový dokončovací a lešticí systém pro dokonalé povrchy bez rizika poškození
zubní skloviny při intraorálním použití. Vhodné pro zlato, hybridní kompozita a amalgám.
Používejte chlazení, mírný přítlak a doporučené otáčky. Hnědý ORBIpol universal-F se
používá pro předběžné leštění, zelený ORBIpol universal-P pro dosažení bezvadného,
vysokého lesku. Použití lešticích past není nutné.
• doporučené otáčky: 7 000 ot/min
• uchycení do kolénka (RA)
• nastavení autoklávu 134 °C – 2,1 bar – 5 min
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ORBIpol universal-F, hnědá, špička, 12 ks

34228

848 Kč

ORBIpol universal-P, zelená, špička, 12 ks

33943

848 Kč

ORBIpol universal-F, hnědá, minišpička, 12 ks

34229

848 Kč

ORBIpol universal-P, zelená, minišpička, 12 ks

33944

848 Kč

ORBIpol universal-F, hnědá, kalich, 12 ks

34230

848 Kč

ORBIpol universal-P, zelená, kalich, 12 ks

33945

848 Kč
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Farmaceutika

Chladicí sprej
Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. Je vynikající pro zmrazování pelet z pěnové hmoty či roliček vaty, stejně
jako pro zkoušení vitality zubu. Lze jej také použít k rychlému ochlazení otiskovacích
materiálů nebo míchacích podložek. Přesná aplikační trubička slouží k cílené aplikaci.
• neobsahuje freony
• bílé víčko: mentolová příchuť
• oranžové víčko: pomerančová příchuť
Mentolová příchuť, dóza 200 ml
Pomerančová příchuť, dóza 200 ml

143174
160080

158 Kč
158 Kč

Chladicí obklad
Chladící samoaktivační obklad. Výrobek se skládá ze 2 složek, které jsou odděleny až do
jejich aktivace. Protržení vnitřního sáčku naplněného vodou iniciuje endotermní reakci.
Ta způsobí okamžité ochlazení obkladu.
Výrobek je určen pouze pro vnější a jednorázové použití. Po použití výrobku zlikvidujte
v souladu s platnými předpisy.
• zchlazení na teplotu cca 10 °C
• likvidace: běžný domovní odpad, kartonový obal z recyklovaného papíru
• velikost 185 × 45 mm
Krabice, 10 sáčků

146745

347 Kč

Pelety z pěnové hmoty
Pro beztlakou aplikaci kapalných a pastových preparátů. Vhodné také jako nosič chladiva
při testování vitality.
Ø 4 mm, velikost 1, dóza 3 000 ks
Ø 5 mm, velikost 2, dóza 1 000 ks
Ø 8 mm, velikost 3, dóza 500 ks
Klínek 6 × 8 mm, velikost 4, dóza 500 ks

180011
180012
180013
180014

449 Kč
406 Kč
406 Kč
406 Kč

245456
17440
17439
17438

340 Kč
438 Kč
326 Kč
368 Kč

Vatové kuličky
Vatové kuličky s vysokou absorpcí pro sušení a aplikaci léčiv.
Měkké, rozměrově stálé.
• běleno bez požití chlóru
• v uzavíratelné dóze
Ø 3,0 mm, dóza 2,5 g
Ø 4,0 mm, dóza 4 g
Ø 5,5 mm, dóza 4 g
Ø 7,0 mm, dóza 10 g
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Stříkačka na cylindrické ampule

• aspirování bez přehmatů
• sterilizovatelná v autoklávu
1 ks

144602 1774 Kč

Farmaceutika

Vysoce kvalitní stříkačka na cylindrické ampule. Kovová s pochromováním. Se třemi
aspiračními háčky.

ORBIject jednorázové injekční kanyly
Injekční kanyly, vhodné pro všechny stříkačky na běžné cylindrické ampule, s pomocnou
značku (šipka) pro optimální nalezení vkládací polohy. Tříhranný průřez jehly, potažená
silikonem pro bezbolestný vpich. Kanyly G30 0,3 × 13 a G30 0,3 × 23 mm mají krátkou
jehlu, vhodnou zejména pro intraligamentární anestézii.
S plastovým nástavcem • jehla potažená silikonem • nízká bolestivost
Každá kanyla má indikátor sterility a datum expirace. Sterilizováno ethylenoxidem. Kanyly
jsou certifikovány a odpovídají evropské normě DIN EN ISO 7885.
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0,3 × 10 mm, G30, zelená, balení 100 ks

144742

399 Kč

0,3 × 13 mm, G30, zelená, balení 100 ks

144741

399 Kč

0,3 × 23 mm, G30, zelená, balení 100 ks

144740

399 Kč

0,4 × 23 mm, G27, žlutá, balení 100 ks

144739

399 Kč

0,4 × 37 mm, G27, žlutá, balení 100 ks

144738

399 Kč

0,4 × 42 mm, G27, žlutá, balení 100 ks

144735

399 Kč

0,5 × 37 mm, G25, červená, balení 100 ks

144719

377 Kč

0,5 × 42 mm, G25, červená, balení 100 ks

144712

377 Kč
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Profylaxe

ORBIS Fluoride varnish
ORBIS Fluoride varnish je zubní znecitlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů
skloviny a dentinu. Přilne k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin. ORBIS
Fluoride varnish je ethanolová suspenze kalafuny s umělou příchutí máty a sladícím
účinkem xylitolu.
1 ml ORBIS Fluoride varnish obsahuje 50 mg fluoridu sodného, což odpovídá 22,6 mg
fluoridu.
• mátová příchuť
• barva: bělavá
Tuba 10 ml

282602 1092 Kč

ORBI-CHX free
Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku.
Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.
• obsahuje 0,12 % Chlorhexidingluconat
Láhev 250 ml
Láhev 5 000 ml
Dávkovací pumpička

268835
268839
28342

231 Kč
966 Kč
504 Kč

ORBI-FRESH bez alkoholu
Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čistícímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.
•
•
•
•

0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití

Láhev 100 ml
Láhev pro pacienta, 300 ml
Láhev pro ordinaci, 5 000 ml
Dávkovací pumpička
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239100
239115
239120
28342

86 Kč
219 Kč
969 Kč
504 Kč

www.orbisdental.cz

Ordinace

2komponentní dětský zubní kartáček pro nácvik správného čistění:
• krátká hlava s velkým měkkým okrajem
• extra měkké štětiny
• rukojeť se zvířecím motivem vhodná pro děti
• vhodné pro děti ve věku 0–3 let
2komponentní dětský zubní kartáček pro nácvik správného čistění, 1 ks

266918

30 Kč

194952

34 Kč

Profylaxe

Zubní kartáčky dětské

2komponentní zubní kartáček pro juniory crossX:
• měkké štětiny Tynex
• pogumovaná hlava kartáčku pro ještě lepší ochranu dásní dítěte
• dětská rukojeť s tvarovaným úchytem a opěrkou palce
• šikmé masážní štětiny
• vhodné pro děti ve věku 4–7 let
2komponentní zubní kartáček pro juniory crossX, 1 ks

2komponentní zubní kartáček pro juniory:
• měkké štětiny Tynex
• dětská rukojeť s úchopným prvkem ve zvířecím motivu a opěrkou palce
• vhodné pro děti ve věku 4–7 let
2komponentní zubní kartáček pro juniory, 1 ks

194953

30 Kč

Zubní kartáček ORBIS Baby 0–3 roky
Zubní kartáčky pro miminka a batolata od 0 do 3 let. Čtyři různé barvy (růžová, fialová,
zelená a modrá). Zubní kartáčky mají měkké štětiny a některé delší špičaté štětiny, které
se dostanou na místa, která se obtížně čistí. Délka zubního kartáčku: 14,5 cm
1 ks

267253

12 Kč

Zubní kartáček ORBIS Kid 3–6 let
Zubní kartáčky pro malé děti od 3 do 6 let. Čtyři různé barvy (růžová, fialová, zelená
a modrá). Zubní kartáčky mají měkké štětiny a některé delší špičaté štětiny, které se
dostanou na místa, která se obtížně čistí. Délka zubního kartáčku 16 cm.
1 ks

267254

12 Kč

Zubní kartáček ORBIS Junior 7–10 let
Zubní kartáčky pro děti od 7 do 10 let. Čtyři různé barvy (růžová, fialová, zelená a modrá). Zubní kartáčky mají měkké štětiny a některé delší špičaté štětiny, které se dostanou
na místa, která se obtížně čistí. Délka zubního kartáčku: 18,3 cm
1 ks

267255

13 Kč

Zubní kartáček ORBIS Adult
Zubní kartáčky pro dospělé. Čtyři různé barvy (růžová, fialová, zelená a modrá). Zubní
kartáčky mají měkké štětiny a některé delší špičaté štětiny, které se dostanou na místa,
která se obtížně čistí. Délka zubního kartáčku: 19,5 cm
1 ks

www.orbisdental.cz

267256

17 Kč
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Zubní kartáčky pro dospělé
2komponentní zubní kartáček:
• flexibilní hlavice kartáčku
• PE štětiny ve vlnovce
• střední tvrdost
• protiskluzová rukojeť
2komponentní zubní kartáček, 1 ks

150128

34 Kč

216625

34 Kč

266920

36 Kč

Zubní kartáčky ORBIS 2-K
Dvoukomponentní zubní kartáčky ve třech různých variantách.
2komponentní zubní kartáčky Deluxe:
• multifunkční hlavice s jasným obrysem a masážními prvky
• měkčená koncová část rukojeti
• elegantně tvarovaná rukojeť s opěrou pro palec
• provedení deluxe s transparentní rukojetí
Zubní kartáček Deluxe, 1 ks
2komponentní zubní kartáčky Flexogriff:
• kartáček s čisticím polem do X
• měkčená koncová část rukojeti
• ergonomicky tvarovaná flexibilní rukojeť
• boční masážními prvky pro čištění jazyka
• při položení se nepřevrátí
Zubní kartáček Flexogriff, 1 ks

Jednorázové zubní kartáčky plus
Nabídněte Vašim pacientům možnost vyčistit si před ošetřením ústní dutinu kvalitním
zubním kartáčkem na jedno použití.
•
•
•
•
•
•
•

impregnované zubní pastou (bez flouridu)
jednotlivě hygienicky balené k okamžitému použití
úzká hlava zajišťuje dobrou dostupnost
měkké zaoblené štětiny
není nutné navlhčení
délka cca 16,5 cm
k dispozici ve 4 barvách

Modrý, balení 100 ks

204782

534 Kč

Oranžový, balení 100 ks

203000

534 Kč

Žlutý, balení 100 ks

203001

534 Kč

Zelený, balení 100 ks

203002

534 Kč

266922

59 Kč

Kartáček k čištění protéz
Dvoukompenentní kartáček k čištění protéz.
• silná rukojeť se zářezy pro bezpečnou manipulaci
• husté štětiny s různou tvrdostí a různou délkou
• štěteček k čištění mezizubních prostorů a protetických prohlubní
Kartáček k čištění protéz, 1 ks

55

www.orbisdental.cz

Ordinace

Interdental Brush

Mezizubní kartáček, růžový, Ø 0,4, balení 8 ks
Mezizubní kartáček, oranžový, Ø 0,45, balení 8 ks
Mezizubní kartáček, červený, Ø 0,5, balení 8 ks
Mezizubní kartáček, modrý, Ø 0,6, balení 8 ks
Mezizubní kartáček, žlutý, Ø 0,7, balení 8 ks
Mezizubní kartáček, zelený, Ø 0,8, balení 8 ks

266574
266575
266576
266577
266578
266579

48 Kč
48 Kč
48 Kč
48 Kč
48 Kč
48 Kč

Profylaxe

Mezizubní kartáčky lze použít na čistění mezizubních prostorů, implantáty, držáky atd.
Dodává se s ochranným krytem pro přepravu.

Mezizubní kartáček s integrovaným držátkem IDBG
Každodenní čistění mezizubních prostorů je důležité nejen pro chrup se zdravými zuby,
ale zejména u chrupu s výplněmi, korunkami, implantáty a rovnátky. Pravidelné čištění
minimalizuje riziko škodlivých zánětlivých procesů a onemocnění, např. parodontózy.
ORBIS nabízí ideální mezizubní kartáček pro všechny způsoby použití.
•
•
•
•

držátko zajišťuje bezpečné uchopení při všech způsobech použití
drátěné jádro potažené plastem
každý mezizubní kartáček má své individuální hygienické balení
praktický úchyt na balení je ideální pro odběr kusů v ordinaci nebo v obchodě s profylaktickými pomůckami

IDBG-W, bílý, Ø 2,8 mm, 5 ks

266671

115 Kč

IDBG-G, zelený, Ø 3,0 mm, 5 ks

266672

115 Kč

IDBG-B, modrý, Ø 5,0 mm, 5 ks

266674

115 Kč

IDBG-GK, zelený, kónický, Ø 3,0 > 6,5 mm, 5 ks

266673

115 Kč

IDBG-VK, fialový, kónický, Ø 4,0 > 7,5 mm, 5 ks

266675

115 Kč

Mezizubní kartáček bez držátka IDB
Každodenní čistění mezizubních prostorů je důležité nejen pro chrup se zdravými zuby,
ale zejména u chrupu s výplněmi, korunkami, implantáty a rovnátky. Pravidelné čištění
minimalizuje riziko škodlivých zánětlivých procesů a onemocnění, např. parodontózy.
ORBIS nabízí ideální mezizubní kartáček pro všechny způsoby použití.
• umožňuje pohodlné používání i bez držátka
• drátěné jádro kartáčku lze snadno ohnout do požadované polohy
• barevně značené drátěné jádro potažené plastem

www.orbisdental.cz

IDB-W, bílý, Ø 2,8 mm, balení 10 ks

266666

165 Kč

IDB-G, zelený, Ø 3,0 mm, balení 10 ks

266667

165 Kč

IDB-B, modrý, Ø 5,0 mm, balení 10 ks

266669

165 Kč

IDB-GK, zelený, kónický, Ø 3,0–6,5 mm, balení 10 ks

266668

165 Kč

IDB-VK, fialový, kónický, Ø 4,0–7,5 mm, balení 10 ks

266670

165 Kč
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Mezizubní kartáček IDBH
Každodenní čistění mezizubních prostorů je důležité nejen pro chrup se zdravými zuby,
ale zejména u chrupu s výplněmi, korunkami, implantáty a rovnátky. Pravidelné čištění
minimalizuje riziko škodlivých zánětlivých procesů a onemocnění, např. parodontózy.
ORBIS nabízí ideální mezizubní kartáček pro všechny způsoby použití.
Mezizubní kartáčky IDBH se do držátka nasazují jednoduše zatlačením. Vyjmutí kartáčku
se provede vytažením z držátka. Není nutná jakákoliv složitá manipulace. Jsou určeny
pro čistění všech mezizubních prostorů.
• každý mezizubní kartáček má své individuální hygienické balení
• praktický úchyt na balení je ideální pro odběr kusů v ordinaci nebo v obchodě s profylaktickými pomůckami

115 Kč

IDBH-T, tyrkysový, Ø 2,2 mm, > 0,55 mm, 5 ks

266676

IDBH-T, tyrkysový, Ø 2,2 mm, > 0,55 mm, 50 ks

266677 1108 Kč

IDBH-X, šedý, Ø 1,7 mm, > 0,80 mm, 5 ks

266678

IDBH-X, šedý, Ø 1,7 mm, > 0,80 mm, 50 ks

266679 1108 Kč

IDBH-O, oranžový, Ø 2,0 mm, > 0,90 mm, 5 ks

266680

IDBH-O, oranžový, Ø 2,0 mm, > 0,90 mm, 50 ks

266681 1108 Kč

IDBH-W, bílý, Ø 2,2 mm, > 1,0 mm, 5 ks

266682

IDBH-W, bílý, Ø 2,2 mm, > 1,0 mm, 50 ks

266683 1108 Kč

IDBH-GE, žlutý, Ø 2,5 mm, > 1,1 mm, 5 ks

266684

IDBH-GE, žlutý, Ø 2,5 mm, > 1,1 mm, 50 ks

266685 1108 Kč

IDBH-GK, zelený, kuželový, Ø 2,3–4,3 mm, > 1,2 mm, 5 ks

266686

IDBH-GK, zelený, kuželový, Ø 2,3–4,3 mm, > 1,2 mm, 50 ks

266687 1108 Kč

IDBH-RK, červený, kuželový, Ø 3,0–6,0 mm, > 1,6 mm, 5 ks

266688

IDBH-RK, červený, kuželový, Ø 3,0–6,0 mm, > 1,6 mm, 50 ks

266689 1108 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

115 Kč

Držátko mezizubních kartáčků IDBH
HB, standardní držátko, oboustranné:
Úhlový a axiální úchyt mezizubního kartáčku.
HM, ergonomické multifunkční držátko, oboustranné:
Dva úhlové úchyty mezizubních kartáčků. Dokonalé vyčištění obtížně dostupných mezizubních prostorů, i při implantátech a korunkách.
HC, Combi držák s minimálními nároky na prostor:
Pojme dva kartáčky umístěné paralelně. Malé rozměry, ideální na cesty.
Mezizubní kartáčky IDBH se do držátka nasazují jednoduše zatlačením. Vyjmutí kartáčku
se provede vytažením z držátka. Není nutná jakákoliv složitá manipulace. Jsou určeny
pro čistění všech mezizubních prostorů.
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Standardní držátko HB, oboustranné, délka 135 mm, 1 ks

266690

76 Kč

Multifunkční držátko HM, oboustranné, délka 105 mm, 1 ks

266691

76 Kč

Držátko mezizubních kartáčků Combi HC

266692

51 Kč

www.orbisdental.cz
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ORBIS
GREEN

Udržitelná alternativa ve vašem každodenním dentálním životě

ORBIS-Green Flosser z kukuřičného škrobu
Dentální nit na čištění zubů s rukojetí vyrobenou z kompozitu
40 % kukuřičného škrobu a 60 % PP materiálů, baleno
v ekologickém papírovém sáčku
ORBIS-Green Kelímek na ústní vodu
Kelímky na ústní vodu bez plastu vyrobené z tvrdého papíru
s PLA povlakem – bez zápachu a bez chuti

ORBIS-Green bambusový zubní kartáček
Udržitelná alternativa ve vašem každodenním dentálním životě
•
•
•
•
•
•
•
•

rukojeť vyrobená z přírodního bambusu
perfektní alternativa k plastovým zubním kartáčkům
zabalené jednotlivě k okamžitému použití
dodáváno ve čtyřech barvách (po 5 ks černé, bílé, fialové a mátové)
ergonomicky tvarovaná rukojeť
středně tvrdé, zaoblené štětiny
bez zápachu a chuti
obal vyrobený z recyklovaného materiálu

Balení 20 ks

www.orbisdental.cz

277635

847 Kč
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ORBIS-Green Flosser
Profylaxe

ORBIS-Green Flosser – udržitelná alternativa dentální nitě ve vašem každodenním životě
• s rukojetí vyrobenou z kompozitu 40 % kukuřičného škrobu a 60 % PP materiálů –
udržitelná alternativa k běžným plastovým rukojetím
• dvojité závity dentální nitě umožňují efektivní čištění
• ergonomický tvar pro snadnou manipulaci i na těžko dostupných místech
• baleno v ekologickém papírovém sáčku
• se svěží mátovou chutí
• citlivé čistění
• ergonomické provedení držadla
Balení 32 ks

277636

78 Kč

Zubní nit voskovaná
•
•
•
•

voskovaná zubní nit z polyamidu 6.6
mátová příchuť
délka 50 m
hygienický box s integrovanou západkou, měkčený v místě úchopu

Zubní nit, 1 ks

266921

62 Kč

Interdental Soft Pick
20 mezizubních měkkých párátek včetně přepravního boxu. Multifunkční: Jeden konec
lze použít jako běžný mezizubní kartáček, druhý konec jako párátku.
Balení 20 ks

266580

413 Kč

267264

31 Kč

Flosser
Dentální nit s držátkem - ideální na cesty.
Balení 32 ks
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Profilaktický prášek ORBI-Prophy Powder PLUS na bázi tagatózy lze použít v sub- a
supragingivální oblasti. Přináší vynikající čisticí výkon s minimální časovou náročností, ale
je zvláště šetrný k pacientovým zubům. Nízká abrazivita, vynikající čisticí výkon a rychlost
čištění. Vynikající a efektní hladký povrchu zubu. Tagatóza je nekariogenní a velmi šetrná
k zubům. Vhodné i pro diabetiky.
•
•
•
•
•

na bázi tagatózy
supra- a subgingivální aplikace
vynikající čisticí a lešticí účinek
velikost zrn 15 μm
neutrální chuť

Láhev 120 g

278006

Profylaxe

ORBI-Prohpy Powder PLUS

851 Kč

ORBI-Prophy Powder classic
Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhličitanu sodného
je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě
odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy
nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní
kámen.
•
•
•
•
•
•

na bázi hydrogenuhličitanu sodného
supragingivální aplikace
neabrazivní
velmi dobré čištění
velikost zrn 40 μm
k dispozici čtyři příchutě

Standard, černý rybíz, láhev 300 g
Standard, třešeň, láhev 300 g
Standard, citron, láhev 300 g
Standard, mentol, láhev 300 g

278003
278000
278002
278001

807 Kč
807 Kč
807 Kč
807 Kč

ORBI-Prophy Powder SOFT
Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder SOFT na bázi glycinu je zvláště vhodný pro
pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Je vhodný pro jemné
a šetrné odstranění lehkých až středních zabarvení v supragingivální oblasti. Vzhledem k
příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.
•
•
•
•
•

na bázi glycinu
supragingivální aplikace
jemné a šetrné odstranění zabarvení
velikost zrn 65 μm
neutrální chuť

Soft, neutral, láhev 200 g

278005

807 Kč

ORBI-Prophy Powder PERIO
Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný
pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v
supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně
vynecháno přidání příchutě.
•
•
•
•
•

na bázi glycinu
supra a subgingivální aplikace
obzvláště jemné a zdravé čištění
velikost zrn 25 μm
neutrální chuť

Perio, neutral, láhev 100 g

www.orbisdental.cz

278004

807 Kč
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ORBI-Prophy Paste, profylaktická pasta
Profylaxe

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.
• obsahují 0,2 % fluoridu sodného
• mátová příchuť
• neobsahuje kalafunu
Poznámka:
Pro použití s čisticími a lešticími kartáčky ORBIS obj. č. 193090 a 243106 a ORBI
profylaktickými kalíšky obj. č. 245661 a 245662.

RDA 250, modrá, tuba 95 g

245485

312 Kč

RDA 170, zelená, tuba 95 g

245484

312 Kč

RDA 120, růžová, tuba 95 g

245483

312 Kč

RDA 40, žlutá, tuba 95 g

245481

312 Kč

ORBI-Prophy Paste Vario Polish
Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují
současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení
zubní skloviny.
• obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
• mátová příchuť
• amorfní oxid křemičitý
Poznámka:
Pro použití s čisticími a lešticími kartáčky ORBIS obj. č. 193090 a 243106 a ORBI
profylaktickými kalíšky obj. č.245661 a 245662.
Tuba 95 g
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245466

312 Kč
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Flexibilní páska pro odstranění zubního kamene a plaku z mezizubního prostoru. Páska
má z jedné strany brusné zrno a z druhé strany je hladká.
• šířka: 5 mm
• tloušťka: 0,045 mm
• vyrobeno z nerezové oceli
Částečně perforovaná s hrubým zrnem, role 2 m
Částečně perforovaná s jemným zrnem, role 2 m
Plně perforovaná s hrubým zrnem, role 2 m
Plně perforovaná s jemným zrnem, role 2 m

278352
278353
278354
278355

Profylaxe

ORBI-Flex Scaler

334 Kč
334 Kč
411 Kč
411 Kč

ORBIS WHITE Take Home Whitening set
Sada na domácí bělení zubů. Obsahuje dusičnan draselný pro snížení citlivosti. Se svěží
mátovou chutí.

A
NOVINK

Doporučené doby bělení:
6 % peroxid vodíku:
• denní bělení: 30–60 min v závislosti na výsledku po dobu 5–10 dnů
16 % karbamid peroxid (5,3 % peroxid vodíku):
• noční bělení: cca 7–8 hodin za noc, v závislosti na výsledku 3–8 dní (16% karbamidperoxidový gel se stane neaktivním během 4–5 hodin)
• denní bělení: 2–4 hodiny, v závislosti na výsledku 3–8 dní
Poznámka: Pro každý aplikační cyklus musí první aplikaci provést zubní lékař.
6 % peroxid vodíku, set: 2 × nosič, 4 × 3 ml gel ve stříkačce,
1 × krabička na nosič
16 % karbamid peroxid, set: 2 × nosič, 4 × 3 ml gel ve stříkačce,
1 × krabička na nosič
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301284 1147 Kč
301285 1147 Kč
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Ochranné obaly
Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro
toto použití, nezkreslují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Rentgenové snímání

•
•
•
•
•
•

vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie
vysoká průsvitnost
měkká folie šetrná k pacientovi
snadná manipulace
snadné otevírání
samolepící

Ochranné obaly pro rentgenový senzor
• ve dvou různých velikostech
Ochranný obal, velikost 0, 22 × 35 mm,
balení 300 ks
Ochranný obal, velikost 1, 24 × 40 mm,
balení 300 ks
Ochranný obal, velikost 2, 31 × 41 mm,
balení 300 ks
Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor
1,2 × 3 cm, balení 500 ks
Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor
2,3 × 4 cm, balení 500 ks

15889 1364 Kč
15936 1364 Kč
15956 1364 Kč
15957

661 Kč

15958

661 Kč

ORBIS jednorázové ochranné návleky
na Cephalostat
Jednorázové ochranné návleky pro Cephalostat Planmeca. Ochranné návleky perfektně
sedí na opěrkách pro uši, které slouží k fixaci hlavy pacienta při pořizování laterálního
cefalometrického snímku.

NOVINK

A

Balení 300 ks

300300 2334 Kč

Obaly na rentgenové snímky
• snadno oddělitelné
• z průhledného plastu
pro filmy formátů:
• 2 × 3 cm
• 3 × 4 cm
• 4 × 5 cm
Balení 200 ks

143086

359 Kč

Obaly na panoramatické snímky
Pevné obaly z neměkčeného PVC, vysoce průhledné, s popisovým polem a otvory pro
založení do pořadače.
Formát 13,4 × 30 cm, balení 50 ks
Formát 15 × 30 cm, balení 50 ks
Popisovací proužek (jméno, místo, nález), balení 100 ks
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143088 1600 Kč
143090 1744 Kč
143182 210 Kč
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Dočasné náhrady

Ordinace

ORBI-Temp K&B
Samoleptací pastový kompozitní materiál v kartuši 4:1 pro zhotovení provizorních korunek a můstků, onlay a venerů přímo u pacienta. Materiál je zvláště vhodný pro výrobu
velkých můstků díky své vysoké konečné tvrdosti a vysoké pružnosti. Vysoká stabilita je
zvláště patrná na tenkých okrajích korunky. Materiál je proto velmi vhodný pro použití na
prodloužení můstků. Vyznačuje se také dobrou estetikou, optimální leštitelností, vysokou
stálostí barev a fluorescencí.
•
•
•
•
•
•
•

bez methylmetakrylátu
neobsahuje bisphenol A
teplota vytvrzování je nižší než 40 °C
výborné hodnoty odolnosti v ohybu a otěru
nízké polymerační smrštění
extrémní přesnost
RTG kontrastní

Provizorní korunky z materiálu ORBI-Temp K&B jsou v případě rozbití snadno opravitelné.
Již vytvrzený materiál se s čerstvě namíchaným materiálem nebo se světlem tuhnoucím
kompozitem výborně chemicky váže a spoj je pevný.
ORBI-Temp K&B, barva A2, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl
ORBI-Temp K&B, barva A3, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl
ORBI-Temp K&B, barva A3,5, kartuše 50 ml, 6 míchacích kanyl
Míchací kanyly (modrá/oranžová), balení 50 ks

NOVINK

266819
224924
266820
169178

2476 Kč
2440 Kč
2476 Kč
1379 Kč

A

ORBI-Temp fixační cement NE
ORBI-Temp NE je snadno použitelný, dočasný fixační cement bez obsahu eugenolu v
praktické mini-mix stříkačce. Tento cement pro jakoukoli dočasnou fixaci má vynikající
přilnavost a lze jej snadno odstranit. ORBI-Temp NE také obsahuje hydroxid vápenatý pro
podporu udržení vitality zubů. Neovlivňuje vytvrzování výplňových a fixačních materiálů
na bázi pryskyřic.
•
•
•
•
•
•

pevný a elastický materiál pro bezpečné přilnutí provizoria
s bakteriostatickým hydroxidem vápenatým pro podporu tvorby podrážděného dentinu
NE (No Eugenol, Eugenolfrei) – nízký alergický potenciál
rychlé použití
bezchybné míchání bez bublin
přímá aplikace

Minimix-stříkačka 5 ml
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301197 1120 Kč
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Polykarbonátové korunky
Dočasné náhrady

Dočasné korunky pro frontální zuby a premoláry.
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3 korunky od každé velikosti, sada 180 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 14, 10,0 × 7,5, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 13, 10,5 × 7,7, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 12, 11,0 × 8,0, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 11, 11,5 × 8,5, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky,,Nr. 10, 12,5 × 9,0, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 101, 13,0 × 9,5, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, střední řezáky, Nr. 100, 14,0 × 10,0, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 15, 10,0 × 7,5, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 16, 10,5 × 7,7, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 17, 11,0 × 8,0, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 18, 11,5 × 8,5, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 19, 12,5 × 9,0, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 102, 13,0 × 9,5, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, střední řezáky, Nr. 103, 14,0 × 10,0, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 300, 13,0 × 9,0, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 301, 12,5 × 8,5, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 30, 12,0 × 8,2, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 31, 11,0 × 8,0, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 32, 10,5 × 7,8, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 33, 10,0 × 7,5, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, pravé špičáky, Nr. 34, 9,8 × 7,2, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 35, 9,8 × 7,2, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 36, 10,0 × 7,5, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 37, 10,5 × 7,8, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 38, 11,0 × 8,0, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 39, 12,5 × 8,2, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 302, 12,5 × 8,5, balení 5 ks
Dolní + horní čelist, levé špičáky, Nr. 303, 13,0 × 9,0, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 24, 8,5 × 5,7, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 23, 9,0 × 6,2, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 22, 9,5 × 6,5, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 21, 10,0 × 6,8, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 20, 10,5 × 7,0, balení 5 ks
Horní čelist vpravo, boční řezáky, Nr. 2, 11,0 × 7,3, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 200, 11,5 × 7,3, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 29, 10,5 × 7,0, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 28, 10,0 × 6,8, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 27, 9,5 × 6,5, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 26, 9,0 × 6,2, balení 5 ks
Horní čelist vlevo, boční řezáky, Nr. 25, 8,5 × 5,7, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky dlouhé, Nr. 60, 12,0 × 6,2, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky dlouhé, Nr. 61, 11,5 × 5,9, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky dlouhé, Nr. 62, 11,0 × 5,6, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky dlouhé, Nr. 63, 10,5 × 5,3, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky dlouhé, Nr. 64, 10,0 × 5,0,balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky krátké, Nr. 65, 8,0 × 5,0, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky krátké, Nr. 66, 8,5 × 5,1, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky krátké, Nr. 67, 9,2 × 5,3, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky krátké, Nr. 68, 10,0 × 5,6, balení 5 ks
Dolní čelist, řezáky krátké, Nr. 69, 10,5 × 6,0, balení 5 ks
První premolár, Nr. 40, 10,0 × 7,4, balení 5 ks
První premolár, Nr. 41, 9,5 × 7,0, balení 5 ks
První premolár, Nr. 42, 9,0 × 6,8, balení 5 ks
První premolár, Nr, 45, 8,5 × 6,5, balení 5 ks
První premolár, Nr. 44, 8,0 × 6,2, balení 5 ks
Druhý premolár, Nr. 50, 10,2 × 7,5, balení 5 ks
Druhý premolár, Nr. 51, 10,0 × 7,0, balení 5 ks
Druhý premolár, Nr. 52, 9,3 × 6,8, balení 5 ks
Druhý premolár, Nr. 53, 9,0 × 6,6, balení 5 ks
Druhý premolár, Nr. 54, 8,5 × 6,2, balení 5 ks

170127 2835 Kč
170024 103 Kč
170019 103 Kč
170018 103 Kč
170017 103 Kč
170016 103 Kč
170015 103 Kč
170014 103 Kč
170038 103 Kč
170037 103 Kč
170035 103 Kč
170034 103 Kč
170033 103 Kč
170032 103 Kč
170031 103 Kč
170065 103 Kč
170066 103 Kč
170069 103 Kč
170070 103 Kč
170073 103 Kč
170076 103 Kč
170077 103 Kč
170094 103 Kč
170093 103 Kč
170090 103 Kč
170089 103 Kč
170088 103 Kč
170087 103 Kč
170086 103 Kč
170055 103 Kč
170054 103 Kč
170053 103 Kč
170050 103 Kč
170049 103 Kč
170044 103 Kč
170056 103 Kč
170057 103 Kč
170058 103 Kč
170059 103 Kč
170062 103 Kč
170063 103 Kč
170080 103 Kč
170081 103 Kč
170083 103 Kč
170084 103 Kč
170085 103 Kč
170102 103 Kč
170101 103 Kč
170100 103 Kč
170098 103 Kč
170095 103 Kč
170025 103 Kč
170026 103 Kč
170027 103 Kč
170028 103 Kč
170029 103 Kč
170039 103 Kč
170040 103 Kč
170041 103 Kč
170042 103 Kč
170043 103 Kč
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Occlusionsspray Plus
Mikropráškový značkovací sprej pro stanovení kontaktních bodů v okluzi. Je vybaven
dvěma speciálními rozprašovacími tryskami pro cílené postřikování: jedna pro bodově
přesný postřik tenkým filmem, druhá pro postřik větších ploch mírně silnějším filmem.
Vzhledem ke svému složení na bázi potravinářských přísad je Occlusionsspray zcela
zdravotně nezávadný a může být použit intraorálně. Přilne na kov, keramiku, sádru
i plasty. Vrstvičku prášku lze snadno odstranit vodou.

Dočasné náhrady

Ordinace

• před použitím nádobku dobře protřepejte
Zelený, sprej 75 ml
Červený, sprej 75 ml

143263
46399

240 Kč
244 Kč

PROTect finish
PROTect finish se používá v zubní laboratoři, stomatologické ordinaci i v ortodoncii. Práce
ošetřené přípravkem PROTect finish mají na povrchu nižší obsah zbytkového monomeru
než práce neošetřené. Kromě toho dochází v materiálu k vyššímu stupni zesíťování, což
dále zlepšuje mechanické vlastnosti práce.
Laboratoř: PROTect finish dodává protetickým a ortodontickým pracím jemný, vysoký
lesk. Po aplikaci potlačuje vizuální vjem neestetických stop po broušení.
Ordinace: PROTect finish maskuje počáteční nepříjemnou chuť nové protézy, stimuluje
tok slin pacienta během zavádění, čímž zajišťuje dobrou přilnavost a navozuje příjemný
pocit. Proto doporučujeme, abyste v laboratoři předběžně ošetřené protézy a aparáty
znovu ošetřili přípravkem PROTect finish těsně před prvním vložením do úst.
• PROTect finish má navíc v průběhu 1 min baktericidní účinek (podle EN 1040)
• mátová příchuť
Sprej 75 ml

19166

359 Kč

143003

345 Kč

143002

345 Kč

Termoplastická folie
Krycí folie.
• měkký, elastický materiál, spalitelný beze zbytků
• neváže se na akrylát
• pro všechny odlitky, např. korunky, můstky
0,6 × 42 mm, čirá, balení 100 ks

Podkladová folie
Distanční folie.
• tenká, dobře smrštitelná fólie
• smršťovací distanční fólie pro výrobu odlitků (můstků)
0,1 × 42 mm, čirá, balení 100 ks

www.orbisdental.cz
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Jednorázový spotřební materiál

Ordinace

ORBIS-Green nitrilové rukavice, mátově zelené
AKTUÁLNÍ CENY
NA VYŽÁDÁNÍ

Nesterilní jednorázové vyšetřovací rukavice nepudrované, bez latexu, zvláště šetrné
k pokožce, vyrobené z nitrilu v mátově zelené barvě na jednorázové použití. Rukavice
ORBIS-Green nabízí ekologickou alternativu k běžným jednorázovým rukavicím díky
výrobě se sníženou spotřebou vody a energie a nižšími emisemi CO2. Speciální vnitřní
vrstva usnadňuje nasazování a výměnu rukavic. Texturované konečky prstů zaručují lepší
přilnavost na mokrém i suchém povrchu.
•
•
•
•
•
•

bez proteinů přírodního latexu
bez urychlovače vulkanizace
o 17 % nižší emise CO2, o 12 % nižší spotřeba vody při výrobě
vynikající hmatový vjem
mátově zelená barva
splňují normy: EN 420, EN ISO 374, EN 16235, EN 455, ASTM F1671, ASTM D6319

Velikost XS, balení 100 ks
Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks

278820
278821
278822
278823
278824

ORBI-Touch nitril color
Bezlatexové jednorázové vyšetřovací rukavice z nitrilu. Rukavice jsou nepudrované,
neobsahují žádné latexové proteiny a jsou vhodné i pro alergiky. Elastický materiál nabízí
nejvyšší pohodlí při nošení a vynikající hmatový vjem.
•
•
•
•

barva: levandulově modrá
vynikající hmatový vjem
nepudrované
AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3 / EN 374-2, 3

Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks

206002
206001
206000
206003

ORBI-Touch nitril soft white
Nesterilní jednorázové vyšetřovací rukavice bez latexu, nepudrované a bez bílkovinných
proteinů. Bílé nitrilové rukavice jsou jsou obzvláště vhodné pro osoby alergické na latex.
Nabízí nejvyšší pohodlí při nošení a vynikající hmatový vjem.
•
•
•
•

bez latexu
vynikající hmatový vjem
nepudrované a bez bílkovinných proteinů
AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3

Velikost XS, balení 100 ks
Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks

266849
266850
266851
266852
266853

ORBI-Touch Supreme
Nesterilní jednorázové vyšetřovací rukavice vyrobené z vysoce kvalitního přírodního
latexu, nepudrované, s rolovanou manžetou. Rukavice s přirozeným tvarem, vynikající
hmatový vjem.
• vynikající hmatový vjem
• nepudrované
• AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3
Velikost XS, balení 100 ks
Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks
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266661
266662
266663
266664
266665
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AKTUÁLNÍ CENY
NA VYŽÁDÁNÍ

Nesterilní jednorázové vyšetřovací rukavice vyrobené z čistého přírodního latexu, bez
pudru – s vnitřním syntetickým povlakem šetrným k pokožce a praktickým rolovaným
okrajem. Přírodní rukavice bílé barvy jsou zvláště odolné proti roztržení, výborně sedí
a velmi snadno se nasazují.
•
•
•
•

vynikající hmatový vjem
protiskluzová textura
nepudrované
AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3

Velikost XS, balení 100 ks
Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks

278274
278275
278276
278277
278278

Jednorázový spotřební materiál

ORBI-Touch eco plus IC

ORBI-Touch Vinyl PF
Nesterilní jednorázové vyšetřovací rukavice z vinylu, nepudrované s rolovanou manžetou.
Rukavice jsou velmi vhodné u alergií na latex.
• bez latexu
• nepudrované
• AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3
Velikost S, balení 100 ks
Velikost M, balení 100 ks
Velikost L, balení 100 ks
Velikost XL, balení 100 ks

229000
229001
229002
229003

ORBI-Touch works
Nesterilní modré pracovní rukavice vyrobené z přírodního latexu, vhodné zejména v rizikových oblastech, jako je příprava nástrojů, úklid ordinací a operačních sálů. Vhodné na
obě ruce, s rolovanou manžetou.
•
•
•
•
•

nízké hladiny proteinů
síla materiálu: prsty: 0,39 mm | dlaň: 0,32 mm | zápěstí: 0,19 mm
délka 290 mm
AQL 1,5 / EN 455-1, 2, 3 / EN 374-2,3
PSA direktiva 89/686/EWG

Velikost S, balení 50 ks
Velikost M, balení 50 ks
Velikost L, balení 50 ks

231261
231262
231263

Rukavice odolné chemikáliím
Rukavice jsou vybaveny kuželovou manžetou, která umožňuje nošení přes ochranný
oděv. Pro dokonalou přilnavost jsou na dlani zdrsněné. Ochranné rukavice ORBIS mají
vysokou chemickou odolnost vůči mnoha různým chemikáliím.
EN 388 (4141X)
EN 374-1 (JKLMPT)
EN 374-2
EN 420
PSA kategorie III dle PSA direktivy 89/686/EWG (EU 2016/425)
Velikost 8, pár
Velikost 9, pár
Velikost 10, pár
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263772
263773
263774
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Jednorázový spotřební materiál

AKTUÁLNÍ CENY
NA VYŽÁDÁNÍ

Ochranná ústenka s úvazky
Vysoce účinná ústenka, hypoalergenní díky použitým surovinám. Mimořádně dlouhý
pás u nosu umožňuje optimální přizpůsobení ústenky kontuře obličeje. Nízký odpor při
dýchání, proto je vhodná i pro ty, kdo nosí brýle.
•
•
•
•

stabilní úvazky
účinnost filtrace 99%
spoje vytvářené ultrazvukem, velmi pohodlné na nošení
bez latexu, skleněných vláken, mědi a niklu
145978
145878
145893

Modrá, balení 50 ks
Zelená, balení 50 ks
Bílá, balení 50 ks

Ochranná ústenka s gumičkami
Vysoce účinná ústenka, hypoalergenní díky použitým surovinám. Mimořádně dlouhý
pás u nosu umožňuje optimální přizpůsobení ústenky kontuře obličeje. Nízký odpor při
dýchání, proto je vhodná i pro ty, kdo nosí brýle.
•
•
•
•

stabilní, bavlnou opletené gumičky
účinnost filtrace 99%
spoje vytvářené ultrazvukem, velmi pohodlné na nošení
bez latexu, skleněných vláken, mědi a niklu
145982
145983

Zelená, balení 50 ks
Bílá, balení 50 ks

Ochranný štít s elastickým páskem
Tento celoobličejový ochranný štít pokrývá oblast úst, nosu a očí. Ochranný štít je
perfektní jako ochrana proti stříkající vodě.
•
•
•
•
•
•
•

rám je autoklávovatelný do 134°c
hledí lze dezinfikovat běžně dostupnými dezinfekčními prostředky na povrchy
pro snadnou péči a hygienické připráci
modrý rám z vstřikovaného polypropylenu (PP)
průhledné PETG hledí
černý elastický pásek
hygienicky baleno v plastovém sáčku

Ochranný štít, 1 kus
Náhradní štíty, 5 kusů

279700
279701

299 Kč
385 Kč

Ochranné brýle se štítem
Účinné obroučky brýlí se štítem s vynikající průhledností.
• zakrývá nos, oči a ústa
• obroučky brýlí jsou autoklávovatelné při 121°C
• polykarbonátové štíty lze čistit jemným mýdlem nebo čisticími prostředky bez alkoholu
(NEPOUŽÍVAT čisticími prostředky na bázi alkoholu)
Set: 1 obroučky + 6 štítů, barva: bílá
Set: 1 obroučky + 6 štítů, barva: světle modrá
Balení 12 kusů náhradních štítů

278918
278917
278922

855 Kč
855 Kč
667 Kč

Jednorázové brýle
Jednorázové brýle ORBIS slouží jako ochrana očí a mohou je nosit pacienti i zdravotnický
personál k ochraně očí před potřísněním a cizími předměty během zubního ošetření.
Tónované zorníky nabízejí dodatečnou ochranu pacienta před jasným světlem v ordinaci.
Rám je opakovaně použitelný, zatímco zorníky jsou na jedno použití.
•
•
•
•

A
NOVINK
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rámy různých barev
snadná montáž (návod přiložen)
rám lze dezinfikovat hadříkem namočeným v alkoholu
bez latexu a PVC

Set čirý, 20 rámů různých barev, 20 čirých zorníků
Náhradní zorníky čiré, sáček 50 kusů
Set tónovaný, 20 rámů různých barev, 20 tónovaných zorníků
Náhradní zorníky tónované, sáček 50 kusů

302098
302100
302097
302099

471 Kč
373 Kč
414 Kč
373 Kč
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Vysoce savé ručníky, šetrné k životnímu prostředí z bělené celulózy. Příjemné na dotek,
velmi savé a hospodárné.
• 100% bělená celulóza
• skládané na sebe
Třívrstvé, jasně bílé, velikost 22 × 32 cm, balení 2 300 ks
Dvouvrstvé, jasně bílé, velikost 25 × 21 cm, balení 3 200 ks

204986 2141 Kč
199300 935 Kč

Jednorázové ručníky, s designovou ražbou

Jednorázový spotřební materiál

Jednorázové ručníky, z celulózy

Vysoce savé jednorázové ručníky s barevnou designovou ražbou.
• 100% celulóza
• velikost 23 × 21 cm
• skládané systémem Z-Z
Dvouvrstvé, bílé, s fialovým vyraženým vzorem, balení 3 200 ks
Dvouvrstvé, bílé, se zeleným vyraženým vzorem, balení 3 200 ks

233449
233450

851 Kč
851 Kč

Jednorázové ručníky, zelené
Savé papírové ručníky, šetrné k životnímu prostředí z recyklovaného materiálu. Ručníky
jsou příjemné na dotek, dobře sají a jsou komfortní při používání.
• 100% recyklovaný materiál
• velikost 24 × 23 cm
• skládané systémem Z-Z
Dvouvrstvé, zelené, balení 3 750 ks

239224 1746 Kč

Jednorázové ručníky, recyklované
Savé papírové ručníky, šetrné k životnímu prostředí z recyklovaného materiálu. Ručníky
jsou příjemné na dotek, dobře sají a jsou komfortní při používání. Na výběr dvě kvality.
• 100% recyklovaný materiál
• velikost 25 × 21 cm
• skládané systémem Z-Z
Jednovrstvé, nebělené, balení 5 000 ks
Jednovrstvé, jasně bílé, balení 5 000 ks

199299
46395

666 Kč
904 Kč

Zásobník na ručníky, nerezový
Nástěnný zásobník s příjemným designem vyrobený z kartáčované nerezové oceli,
určený pro všechny běžné papírové ručníky. Snadné a bezpečné odebírání jednotlivých
ručníků. Velká kapacita, v závislosti na kvalitě ručníků až 600 ks.
•
•
•
•

snadná montáž
se zámkem
okénko pro kontrolu naplnění
rozměry (š × v × h): 250 × 330 × 130 mm

Zásobník na ručníky, 1 ks
Klíč k zásobníku na ručníky, 1 ks

www.orbisdental.cz

182227 3405 Kč
215013 470 Kč
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Zásobník na ručníky v roli

Jednorázový spotřební materiál

Zásobník na ručníky v roli vyrobený z ABS plastu včetně nástěnného držáku pro systém
ručníků v roli ORBIS:

NOVINK

A

Zásobník se senzorem
• napájení nezávislé na síti pomocí baterií (součást balení)
• 2 režimy nastavení: režim senzoru, automatický režim detekce pohybu: list se automaticky posune po každém roztržení
• 3 nastavení délky: S: 20 cm, M: 25 cm, L: 30 cm
• není nutné se dotýkat – zvláště hygienické!
Zásobník se systémem automatického řezání:
• bez napájení
• papír je automaticky perforován na jednotlivé listy
• pokud dojde k odtržení listu, spodní okraj dalšího listu se již vysune – obvykle není
potřeba ovládat pákou
Poznámka: Oba typy zásobníků na ručníky v roli jsou určeny pro použití s rolemi ručníků
ORBIS (ORBIS papírové ručníky v roli, 2vrstvé, bílé, REF303535). K tomu, aby role
přesně zapadla do zásobníku, jsou potřeba plastové adaptéry, které jsou dodávány
s ručníky ORBIS.
Zásobník se senzorem, 1 ks
Zásobník se systémem automatického řezání, 1 ks

303533 5771 Kč
303534 3975 Kč

Papírový ručník v roli
2vrstvé bílé papírové ručníky vyrobené z celulózy, s adaptérem pro oba zásobníky na role
ručníků ORBIS: zásobník na ručníky ORBIS se senzorem a zásobník na ručníky ORBIS se
systémem automatického řezání

NOVINK

A

•
•
•
•

2vrstvý
100% buničina
kvalita papíru technologie TAD
potravinářská kvalita

Karton, 6 rolí 100 m

303535 1925 Kč

Klíč k zásobníku ručníků
Náhradní klíč k zásobníku ručníků ORBIS
• systém s automatickým řezáním (303534), bílý
• systém se senzorem (303533), bílý
1 ks

303723

51 Kč

Celulózové roušky
Superměkké, vysoce absorpční ubrousky vyrobené z celulózy bělené kyslíkem.
• superměkké
• rozměr 40 × 40 cm
• dvouvrstvé nebo čtyřvrstvé
Dvouvrstvé, balení 50 ks
Dvouvrstvé, balení 1 000 ks
Čtyřvrstvé, balení 25 ks
Čtyřvrstvé, balení 800 ks

71

146537
83 Kč
147897 1438 Kč
146538
67 Kč
147898 2016 Kč
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Krepové roušky
• bílé
• gramáž papíru 24 g/m²
• rozměr 34 × 38 cm
Balení 1 000 ks

144591

965 Kč

Krepové roušky premium
Pevné a savé krepové roušky pro ochranu pacienta před tekutinami a znečištěním.
Vyrobeno ze 100% celulózy. Extra vysoká kvalita.
•
•
•
•

chrání pacienty před tekutinami a znečištěním
vysoká odolnost vůči vlhkosti a protržení
gramáž papíru 25 g/m²
rozměr 34 × 38 cm

Balení 1 000 ks

277777

Jednorázový spotřební materiál

Pevné a savé krepové roušky pro ochranu pacienta před tekutinami a znečištěním.

966 Kč

Tray papíry pro Norm tácky
Tray papíry jsou vyrobeny z vysoce kvalitního filtračního krepového papíru. Použitý papír
je vyráběn ekologickým způsobem bez použití chlóru. Je bezdřevý, vysoce savý a odolný
vůči vlhkosti. Vhodný pro použití v autoklávu.
•
•
•
•

při sterilizaci párou nedochází ke změně barvy
v různých barvách
gramáž celulózy 55 g/m2
rozměr: 28 × 18 cm

Pro Norm tácek, bílý, balení 250 listů
Pro Norm tácek, modrý, balení 250 listů
Pro Norm tácek, žlutý, balení 250 listů
Pro Norm tácek, zelený, balení 250 listů
Pro Norm tácek, fialový, balení 250 listů
Pro Norm tácek, cedro, balení 250 listů

143130
145988
143150
145992
250798
250799

168 Kč
186 Kč
186 Kč
186 Kč
196 Kč
196 Kč

Tray papír pro asistenční stolky
Tray papíry jsou vyrobeny z vysoce kvalitního filtračního krepového papíru. Použitý papír
je vyráběn ekologickým způsobem bez použití chlóru. Je bezdřevý, vysoce savý a odolný
vůči vlhkosti. Vhodný pro použití v autoklávu.
•
•
•
•

při sterilizaci párou nedochází ke změně barvy
v různých barvách
gramáž celulózy 55 g/m²
rozměr: 28 × 36 cm

Pro asistenční stolek, bílý, balení 250 listů
Pro asistenční stolek, modrý, balení 250 listů
Pro asistenční stolek, žlutý, balení 250 listů
Pro asistenční stolek, zelený, balení 250 listů

140056
186392
186394
186393

356 Kč
391 Kč
391 Kč
391 Kč

Ochranný návlek na opěrku hlavy
Ochranné návleky na opěrku hlavy ORBIS jsou ideální ochranou opěrky hlavy ordinačního
křesla proti opotřebení a zároveň přinášejí barvu do ordinace. Snadná a rychlá výměna
po každém pacientovi. První vrstva se skládá z prémiové celulózy a druhá vrstva z polyethylenu (PE) poskytuje maximální ochranu proti vlhkosti.

A
NOVINK
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Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, bílá
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, tmavě modrá
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, růžová
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, světle modrá
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, fialová
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, světle zelená
Krabice 500 ks, 25 × 33 cm, mátově zelená

303527
303528
303529
304030
304031
304033
304034

1578 Kč
1578 Kč
1578 Kč
1578 Kč
1578 Kč
1578 Kč
1578 Kč
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Ochranné roušky Premium

Jednorázový spotřební materiál

Obdélníková, vícevrstvá ochranná rouška. Vysoce kvalitní PE fólie zabraňuje provlhnutí
roušky, speciální celulóza se zvýšenou gramáží absorbuje velký objem tekutiny.
•
•
•
•
•
•

v různých barvách
optimální ochrana a pohodlí pro pacienta
schopnost vsáknout velmi vysoký objem tekutiny
odolné proti provlhnutí
gramáž papíru 28 g/m2
síla fólie 8 μm

Vhodné pro praktický stolní dávkovací box obj. č. 126116.
Tmavá modrá, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Světle modrá, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Zelená, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Bílá, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Fialová, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Cedro, rozměr 33 × 45 cm, balení 500 ks
Zásobník, plastový, pro 50 roušek, 1 ks

185374 765 Kč
185373 765 Kč
185372 765 Kč
185371 765 Kč
250796 765 Kč
250797 765 Kč
126116 1389 Kč

ORBI držák roušek
Jednorázové držáky roušek, samolepící.
•
•
•
•

snadné přichycení dvěma lepicími pásky
komfortní díky měkkému krepovému papíru
jedna velikost
dokonale hygienické

Balení 250 ks

230606

470 Kč

Roušky pro pacienty v roli
Tyto roušky poskytují pacientovi maximální ochranu. S pohodlným výstřihem a dlouhými
tkaničkami na zavázání.
Na výběr ze dvou variant:
Absorpční, vyrobená z PE fólie s přidanou vrstvou celulózy, která dokáže rychle a spolehlivě
absorbovat kapaliny. Velikost 61 × 53 cm, 80 útržků v roli.
Levná, vyrobená z vysoce kvalitní PE fólie. Velikost 75,3 × 53 cm, 200 útržků v roli.
Modrá, papír/fólie, role 80 útržků
Zelená, papír/fólie, role 80 útržků
Bílá, papír/fólie, role 80 útržků
Modrá, fólie, role 200 útržků
Zelená, fólie, role 200 útržků
Bílá, fólie, role 200 útržků

126628
143410
143409
143408
143407
137168

540 Kč
540 Kč
540 Kč
555 Kč
555 Kč
555 Kč

Stolní zásobník na roušky v roli
Praktický stolní držák určený na uložení a odvíjení roušek pro pacienty v roli.
Stolní zásobník na roušky v roli, bílý, 1 ks

73

300670

932 Kč
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Ekologické kelímky z tvrdého papíru ORBIS-Green jsou vyrobeny zcela bez plastů na bázi
oleje a jsou biologicky odbouratelné. Nemají PE povlak! Díky jejich bioplastickému povlaku zvanému polyactid (zkráceně PLA) jsou stále těsné a nezměknou. Použitý bioplast
PLA je biologicky odbouratelný a vyrábí se polymerací kyseliny mléčné. Kyselina mléčná
se zase vyrábí vícestupňovou syntézou cukru.
•
•
•
•
•

tvrdý papír, potažený PLA
šetrné k životnímu prostředí, udržitelné
výrazně rozměrově stabilnější než běžné jednorázové plastové kelímky
bez zápachu a chuti
objem 180 ml

Krabice 500 kusů, 10 balení po 50 kusech

277249 1537 Kč

Jednorázový spotřební materiál

ORBIS-Green kelímek

Kelímek plastový
Jednorázový kelímek vyrobený z ekologicky nezávadného plastu, plně recyklovatelný.
Stabilní a pevné provedení z materiálu v kvalitě pro potravinářské účely.
Bílé provedení: výška 73 mm, průměr horní 70 mm, průměr dna 47 mm
Barevné provedení: výška 83 mm, průměr horní 70 mm, průměr dna 47 mm
Oba typy kelímků jsou vhodné do standardního zásobníku.
Bílý, 150 ml, balení 3 000 ks
Modrý, 180 ml, balení 3 000 ks
Světle modrý, 180 ml, balení 3 000 ks
Žlutý, 180 ml, balení 3 000 ks
Červený, 180 ml, balení 3 000 ks
Zelený, 180 ml, balení 3 000 ks
Růžový, 180 ml, balení 3 000 ks
Fialový, 180 ml, balení 3 000 ks
Světle zelený, 180 ml, balení 3 000 ks
Vínově červený, 180 ml, balení 3 000 ks
Oranžový, 180 ml, balení 3 000 ks
Mix barev, 180 ml, sada 3 000 ks

148562
190020
190024
190022
190023
190021
190025
250800
250801
7353
7055
190019

2202 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2380 Kč
2781 Kč

Zásobník na kelímky
Kelímky vždy po ruce: hygienicky dokonalé skladování v blízkosti místa použití. Volitelně
z průsvitného plastu nebo nerezové oceli s ukazatelem naplnění. V balení příslušenství
pro montáž na stěnu.
Rozměry (v × š × h):
Plastový zásobník: 320 × 100 × 110 mm
Nerezový zásobník: 360 × 85 × 85 mm
Plastový zásobník, 1 ks
Výměnné kroužky pro zásobník, sada
Nerezový zásobník, 1 ks

167494 893 Kč
288800 419 Kč
170866 1966 Kč

Sklenička na vyplachování úst
Ekologicky šetrná sklenička pro vyplachování úst vhodná pro dezinfekci za tepla. Snižuje
objem odpadu vaší ordinace.
Významný příspěvek k ochraně životního prostředí!
• stohovatelné, nenáročné na prostor
• maximální teplota čištění: 120 °C
• objem 150 ml
Upozornění:
Sklenička na vypláchnutí úst není vhodná pro sterilizaci.
6 kusů, krabice
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359 Kč
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Jednorázový spotřební materiál

Savka flexibilní
Flexibilní savka pro odsávání slin z průhledného plastu, s integrovaným stabilizačním
drátem ve stěně savky. Snadno tvarovatelná do požadovaného tvaru. Přepracovaná koncovka je velmi malá, se silně zaoblenými hranami. Při sání na sliznici v ústech pacienta
dochází k nucené ventilaci přes zadní část koncovky.
•
•
•
•
•

snadno ohybatelná, drží tvar
plně integrovaný drát
rozměry: Ø 6,5 mm, délka 125 mm
bez ftalátu
s odnímatelnou koncovkou

Odnímatelná koncovka, modrá transparentní, balení 100 ks
Odnímatelná koncovka, žlutá transparentní, balení 100 ks
Odnímatelná koncovka, zelená transparentní, balení 100 ks
Odnímatelná koncovka, červená transparentní, balení 100 ks
Odnímatelná koncovka, bílá opákní, balení 100 ks

170630
170631
170632
170633
141206

117 Kč
117 Kč
117 Kč
117 Kč
117 Kč

Savka flexibilní, transparentní
Flexibilní savka pro odsávání slin z průhledného plastu, s integrovaným stabilizačním
drátem ve stěně savky. Snadno tvarovatelná do požadovaného tvaru. Přepracovaná koncovka je velmi malá, se silně zaoblenými hranami. Při sání na sliznici v ústech pacienta
dochází k nucené ventilaci přes zadní část koncovky.
•
•
•
•

snadno ohybatelná, drží tvar
plně integrovaný drát
rozměry: Ø 6,5 mm, délka 125 mm
bez ftalátu

Nesnímatelná koncovka, transparentní, balení 100 ks
Odnímatelná koncovka, transparentní, balení 100 ks

170668
144601

111 Kč
117 Kč

Sací kanyla
Univerzální kanyly z barevného plastu pro odsávání slin, krve, sekretů a menších pevných
látek jakéhokoliv druhu.
•
•
•
•
•
•

délka 135 mm
uchycení Ø 16 mm
ergonomický plynulý tvar
nízká hlučnost
sterilizovatelná v autoklávu při teplotě do 134 °C
bez změkčovadla (ftalátu)

Šedá, balení 10 ks
Modrá, balení 10 ks
Fialová, balení 10 ks
Zelená, balení 10 ks

255578
255579
255580
255581

351 Kč
351 Kč
351 Kč
351 Kč

Sací kanyla chirurgická
ORBIS chirurgické sací kanyly se osvědčily v orálním ošetření při miniinvazivních
postupech a při extrakcích. Sací kanyly se používají při chirurgických zákrocích,
kde je vyžadováno odsávání většího množství tekutin.
•
•
•
•
•
•

pro přesné odsávání
štíhlá s kuželovou špičkou
hygienická a časově úsporná
sterilní a individuálně balená
průměr sacího otvoru 2,5 mm
šedá špička

Balení 100 ks

75

265446 4842 Kč
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ORBI-Bitebox
•
•
•
•
•
•

vhodný pro nosiče a chrániče zubů
ventilační otvory
různé barevné provedení
šířka 80 mm, hloubka 75 mm, výška 28 mm
vnitřní výška cca 23 mm
lesklý

Velikost 1, bílý, balení 10 ks
Velikost 1, růžový, balení 10 ks
Velikost 1, světle modrý, balení 10 ks
Velikost 1, zelený, balení 10 ks
Velikost 1, světle zelený, balení 10 ks

239225
245450
245452
255361
255362

241 Kč
241 Kč
241 Kč
241 Kč
241 Kč

239226
245451
245453
255359
255360

366 Kč
366 Kč
366 Kč
366 Kč
366 Kč

Jednorázový spotřební materiál

Přepravní a skladovací box vyrobený z pevného plastu.

ORBI-Orthobox
Přepravní a skladovací box vyrobený z pevného plastu.
•
•
•
•
•
•
•

vhodné pro zubní protézy a rovnátka
vhodné také pro chrániče zubů
ventilační otvory
různé barevné provedení
šířka 85 mm, hloubka 85 mm, výška 40 mm
vnitřní výška cca 30 mm
matný

Velikost 2, bílý, balení 10 ks
Velikost 2, růžový, balení 10 ks
Velikost 2, světle modrý, balení 10 ks
Velikost 2, zelený, balení 10 ks
Velikost 2, světle zelený, balení 10 ks
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Jednorázový spotřební materiál

Tampony gázové
Sterilní gázové tampony vyrobené z čisté bavlny. Ideální pro zachycení sekretů a tekutin
v ústní dutině při ošetření i při ostatních zákrocích.
Velikost hrášek, cca 6 × 1,8 cm, balení 500 ks
Velikost lískový ořech, cca 1,8 × 2,5 cm, balení 500 ks
Velikost vlašský ořech, cca 3,0 × 3,5 cm, balení 500 ks
Velikost švestka, cca 3,4 × 4,4 cm, balení 400 ks

138894 685 Kč
139990 783 Kč
140421 881 Kč
139991 1324 Kč

Vatové válečky
Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená
směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí.
• vložte do standardního zásobníku na bavlněné válečky
• nevytváří žmolky, vysoká nasákavost
• délka 38 mm, +/- 10 %
Velikost 1, Ø 8 mm, balení 300 g
Velikost 2, Ø 10 mm, balení 300 g
Velikost 3, Ø 12 mm, balení 300 g

276238
276239
276240

173 Kč
173 Kč
173 Kč

Zásobník na vatové válečky
Plastový zásobník pro hygienické skladování a vyjímání bavlněných válečků. Při otevření
výstupu jsou uvolněny 2–3 válečky, zbytek je chráněn proti vlhku a prachu. Zásobník je
vhodný pro válečky o velikosti 1, 2, 3 a 4.
Vyrobeno z vysoce kvalitního akrylového skla, nelze sterilizovat.
• kapacita asi 30 rolí o velikosti 3
• vnější rozměry: (š × v × h): 5 × 11 × 11 cm
1 ks

183830

434 Kč

245456
17440
17439
17438

340 Kč
438 Kč
326 Kč
368 Kč

Vatové kuličky
Vatové kuličky s vysokou absorpcí pro sušení a aplikaci léčiv.
Měkké, rozměrově stálé.
• běleno bez požití chlóru
• v uzavíratelné dóze
Ø 3,0 mm, dóza 2,5 g
Ø 4,0 mm, dóza 4 g
Ø 5,5 mm, dóza 4 g
Ø 7,0 mm, dóza 10 g

Tampony z celulózy
Nesterilní celulózové tampony z vysoce bělených vláken. Připraveno k okamžitému
použití, rozměrově stabilní, odolné proti oděru. Perforování pro snadné odtržení.
• rozměr 4 × 5 cm
2 role po 500 tamponech
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138654

158 Kč
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Pro beztlakou aplikaci kapalných a pastových preparátů. Vhodné také jako nosič chladiva
při testování vitality.
Ø 4 mm, velikost 1, dóza 3 000 ks
Ø 5 mm, velikost 2, dóza 1 000 ks
Ø 8 mm, velikost 3, dóza 500 ks
Klínek 6 × 8 mm, velikost 4, dóza 500 ks

180011
180012
180013
180014

449 Kč
406 Kč
406 Kč
406 Kč

Jednorázový spotřební materiál

Pelety z pěnové hmoty

Sušicí tampony
Sušící tampony usnadňují práci v zadní části úst, protože udržují ošetřovanou oblast
suchou a čistou.
•
•
•
•

flexibilní a vysoce savé
dobře drží na sliznici úst
aplikace přímo na slinnou žlázu
snadné odstranění vodním sprejem

Velké, balení 100 ks
Malé, balení 100 ks

265448
265447

646 Kč
646 Kč

Sáčky na odpadky
Pytle na odpad vyrobené z pevné plastové fólie pro řádnou likvidaci odpadu z ordinace.
Vhodné pro všechny standardní nádoby na odpad.
• polyethylen šetrný k životnímu prostředí (PELD)
• obsah cca 25 l
• rozměry: šířka 30 cm × výška 50 cm
Balení 100 ks
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143001

265 Kč
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Jednorázová míchací nádobka
Jednorázový spotřební materiál

Nádobka na jedno použití pro dávkování a míchání dentálních materiálů.
•
•
•
•

materiál: polypropylen (není sterilizovatelný)
barva: modrá / červená / žlutá / bílá
rozměry: horní průměr cca 32 mm / výška cca 24 mm
hmotnost: 1,6 g ± 5 %

Modrá, balení 50 ks
Žlutá, balení 50 ks
Červená, balení 50 ks
Bílá, balení 50 ks
Cedrová zelená, balení 50 ks
Fialová, balení 50 ks
Růžová, balení 50 ks

260762
260763
260764
260765
275073
275074
275178

65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč
65 Kč

Uzavíratelný sáček
Uzavíratelný plastový sáček pro přepravu modelů a otisků mezi ordinací a laboratoří.
• se samostatnou kapsou na objednávkové formuláře a další dokumenty
• vyrobeno z recyklovatelného polyethylenu
• rozměry: 180 × 250 mm – 50 µm
Balení 100 ks

258443

462 Kč

ORBI-Office čistič obrazovek
Vhodný pro všechny ploché a plazmové obrazovky (počítače, mobilní telefony, notebooky,
televize, skenery, kopírky atd.) a plastové kryty počítačů, skenerů, kopírek nebo televizorů. Ideální pro čištění a péči o citlivé plastové a skleněné povrchy. Nečistoty jako špína,
prach, mastnota a nikotin jsou odstraněny šetrně a bez zanechání šmouh. Antistatický
efekt vytváří povrch odpuzující nečistoty a prach.
Dóza 200 ml

243923

278 Kč

Čelenka s lupou a LED světlem
Velmi lehká čelenka s lupou a LED světlem pro zubaře a zubní techniky se čtyřmi volitelnými čočkami. Výběr ze čtyř zvětšení dovoluje každému uživateli optimální nastavení
podmínek viditelnosti při odpovídající pracovní vzdálenosti. Jasné a energeticky úsporné
LED světlo. Díl s přihrádkou na baterie je odnímatelný. Napájení 3× AAA baterie 1,5 V.
•
•
•
•

1,2násobné zvětšení, vzdálenost: 520–620 mm
1,8násobné zvětšení, vzdálenost: 230–320 mm
2,5násobné zvětšení, vzdálenost: 150–230 mm
3,5násobné zvětšení, vzdálenost: 80–120 mm

Čelenka pro čočky s LED světlem, komplet
Náhradní čočky, 1,2× zvětšení, vzdálenost: 520–620 mm, sada
Náhradní čočky, 1,8× zvětšení, vzdálenost: 230–320 mm, sada
Náhradní čočky, 2,5× zvětšení, vzdálenost: 150–230 mm, sada
Náhradní čočky, 3,5× zvětšení, vzdálenost: 80–120 mm, sada
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176962 2479 Kč
188748 231 Kč
172991 231 Kč
187050 231 Kč
187058 231 Kč
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Výroba modelů

Artikulační sádra
Syntetická speciální sádra pro artikulační modely, upevnění KFO modelů při registraci
skusu, výroba matric a frézovaných podložek.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 30 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 2 min • doba tuhnutí: 3,5 min • pevnost v tlaku po 1 h:
20 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 30 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,04 %
141656 2531 Kč

Superbílá, karton 20 kg

Alabastrová sádra N
Alabastrová sádra (přírodní) třídy 2 s přídavkem tvrdé sádry k rozšíření aplikačních
možností.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 50 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min. • pevnost v tlaku
po 1 h: 12 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 17 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,18 %
131800
143336

Přírodní bílá, kbelík 10 kg
Přírodní bílá, pytel 25 kg

416 Kč
769 Kč

Medanit N
Modelová sádra kamenná, přírodní, třídy 3 s velmi dobrou viskozitou.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 30 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 24 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 50 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,14 %
Žlutá, kbelík 10 kg
Bílá, kbelík 10 kg
Modrá, kbelík 10 kg
Žlutá, pytel 25 kg
Bílá, pytel 25 kg
Modrá, pytel 25 kg

131808 679 Kč
131809 679 Kč
131807 679 Kč
143337 1411 Kč
143338 1411 Kč
143339 1411 Kč

Medanit S
Modelová syntetická tvrdá sádra, vhodná zejména pro oblast protetiky a ortodoncie. Díky
své super bílé barvě je Medanit S vhodná zejména pro modely KFO. Sádra třídy 3.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 30 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 23 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 60 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,14 %
Modrá, kbelík 10 kg
Žlutá, kbelík 10 kg
Superbílá, kbelík 10 kg
Modrá, pytel 25 kg
Žlutá, pytel 25 kg
Superbílá, pytel 25 kg

240903 907 Kč
240904 907 Kč
240901 907 Kč
266838 1291 Kč
266839 1291 Kč
266840 1291 Kč

Medanit speciál
Speciální přírodní tvrdá sádra třídy 3 s vysokou tvrdostí a velmi dobrou reprodukcí povrchů.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 27 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 40 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 70 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,14 %
Modrá, pytel 25 kg
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143341 2035 Kč
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Syntetická super tvrdá sádra dle EN ISO 6873-4 na podstavce. Vhodná pro základny
modelů zubních kleneb, např. pro Pindex modely.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 25 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 3–4 min • doba tuhnutí: 6–8 min • pevnost v tlaku po
1 h: 40 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 65 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,06 %
Bílá, karton 20 kg

141657 2693 Kč

Výroba modelů

Sockelgips S – na podstavce

Superstone S
Syntetická super tvrdá sádra pro přesné odlévání. K výrobě všech hlavních a pracovních
modelů, které musí být přesné a mechanicky vysoce odolné.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 23 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 45 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 75 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,10 %
Superbílá, karton 25 kg

143349 4010 Kč

Superstone Plus S
Syntetická super tvrdá sádra pro výrobu pahýlů a modely zubních kleneb, pro dělené
modely.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 20 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 5–6 min • doba tuhnutí: 10–12 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 60 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 85 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,10 %
Žlutohnědá, karton 20 kg

143254 3676 Kč

Superstone Plus N
Zlatohnědá super tvrdá sádra třídy 4 pro výrobu mimořádně tvrdých a hladkých modelů
pahýlů a pracovních modelů.
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 20 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 6–7 min • doba tuhnutí: 12–14 min • pevnost v tlaku
po 1 h: 60 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 90 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,09 %
Zlatohnědá, karton 25 kg

262348 3437 Kč

Superstone Scan N
Superstone Scan N eliminuje potřebu nanášení kontrastních prášků na sádrové modely
při optoelektronickém skenování. Zabraňuje rušivým odrazům v definovaném rozsahu
vln. Zkracuje dobu odrazu vln. Díky nízkým hodnotám expanze, vysoké odolnosti v tlaku
a stabilitě hran lze Superstone Scan N použít i pro jiné náročné modelové práce (hlavní
modely, implantáty).
Vyrobeno a testováno v souladu s DIN EN ISO 6873 • poměr míchání: 20 ml vody na
100 g sádry • doba zpracování: 4–5 min • doba tuhnutí: 9–11 min • pevnost v tlaku po
1 h: 60 MPa • pevnost v tlaku, suchá: 90 MPa • rozpínavost po 2 hodinách: 0,06 %
Slonová kost, kbelík 5 kg
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Výroba modelů

Rozpouštědlo sádry
Speciální čistič s aktivním indikátorem, připravený k okamžitému použití. Krátká expoziční doba. Odstraňuje zbytky sádry a na ní vázaných nečistot z protéz, otiskovacích lžic,
míchacích nádob, kyvet a odlitků, i na těžko přístupných místech. Lze použít v ultrazvukové čističce.
• neutrální hodnota pH
261991

Kanystr, 2 l

922 Kč

ORBI-Tec modelovací hmota A85 modrá
Pro elastomerní přesný otisk, na bázi polyvinylsiloxanu, dvousložková.
Pouze pro dentální aplikace.
Pro následující indikace: modely, fixace
Doba zpracování: 1,5 min
Celková doba tuhnutí: 6–7 min
•
•
•
•
•
•
•
•

konečná tvrdost: Shore A 80
barva: fialovomodrá
snadné míchání
velmi měkká, příjemná konzistence
velmi vysoká přesnost
stálá rozměrová stabilita
neutrální vůně a chuť
bez lepidla

2 dózy po 420 ml (cca 1,6 kg) báze a katalyzátoru
2 kbelíky po 5 kg báze a katalyzátoru

253457 1711 Kč
256365 7639 Kč

Lopatka na sádru
Lopatka na sádru z lehkého kovu.
184561
184560

135 Kč
211 Kč

Lichtenstein, rovná, 170 mm, 1 ks

145400

184 Kč

Roghe, s-prohnutá, zaoblená, 200 mm, 1 ks

145570

184 Kč

Celková délka 18,5 cm, obsah 90 g, 1 ks
Celková délka 21 cm, obsah 160 g, 1 ks

Špachtle na sádru
Ergonomická špachtle pro snadné a rychlé míchání sádry.
• nerezová ocel

Nůž na sádru
Nerezový nůž na sádru s dřevěnou rukojetí s vysoce kvalitním zpracování. Nůž Grittmann
má praktický otvírák kyvet integrovaný v rukojeti.
• nerez
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6R, špičatý s oblou čepelí, 14,5 cm, 1 ks

143243

226 Kč

7R, s rovnou čepelí, 14,5 cm, 1 ks

143244

226 Kč

Grittmann, s rovnou čepelí a otvírákem kyvet, 16,5 cm, 1 ks

143245

226 Kč
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Osvědčená míchací nádobka pro hospodárnou aplikaci dentálních materiálů. Vyrobeno ze
speciálního pružného plastu, který umožňuje kompletní vyprázdnění směsného materiálu.
Zbytkový materiál lze po vytvrzení velmi snadno odstranit.
142664
142667
142671
142681

Malý, Ø 11,5 cm, obsah cca 300 ml, 1 ks
Střední, Ø 12,5 cm, obsah cca 500 ml, 1 ks
Velký, Ø 14,0 cm, obsah cca 900 ml, 1 ks
X-velký, Ø 16,5 cm, obsah cca 1800 ml, 1 ks

135 Kč
158 Kč
211 Kč
328 Kč

Výroba modelů

Míchací kelímky pružné

ORBI-Pins pro systém Zeiser
Hroty pro osvědčený systém k rozměrově věrnému zhotovení modelů.
Délka 14,0 mm, délka hlavy 6,4 mm, Ø 1,95 mm, balení 1 000 ks

266828 1454 Kč

Dowel Pins
Klasické piny z leštěné mosazi bez trnu.
Velikost 2 se hodí k systému Pindex.
Velikost 1, Ø 2,5 mm, délka 20 mm, balení 100 ks

143189

145 Kč

Velikost 2, Ø 3,2 mm, délka 22 mm, balení 100 ks

143190

154 Kč

Velikost 1, Ø 4,0 mm, délka 25 mm, balení 100 ks

143191

265 Kč

Velikost 1, Ø 2,5 mm, délka 28 mm, balení 100 ks

143192

249 Kč

Velikost 2, Ø 3,25 mm, délka 28 mm, balení 100 ks

143193

231 Kč

Dowel Pins s trnem
Klasické piny z leštěné mosazi s jemným trnem.

Dowel Pins pro techniku Bogenpin
Klasické piny z leštěné mosazi s jemným trnem pro techniku Bogenpin.
Velikost 2, balení 100 ks

143290

616 Kč

Retenční kroužky
Kovové kroužky s vnějším ozubením, poniklované. Pro ukotvení vyjímatelných sádrových
pahýlů u dělených modelů.
• poniklovaný
Balení 1 000 ks
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513 Kč
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Rám na pilky

Výroba modelů

Robustní rám pro pilky na modely, potažený plastem. Pro pilový list o délce 70 mm.

Délka 175 mm, pro délku listu 70 mm, lomený, 1 ks

143200

334 Kč

Délka 195 mm, pro délku listu 70 mm, přímý, 1 ks

143199

334 Kč

143255
143185
143184
143186

235 Kč
286 Kč
235 Kč
259 Kč

Pilové listy na řezání modelů
Typ 179 (sádra), 0,12 × 3,0 × 70 mm, balení 12 ks
Typ 174 (sádra), 0,12 × 5,0 × 70 mm, balení 12 ks
Typ 172 (plast), 0,25 × 3,0 × 70 mm, balení 12 ks
Typ 175 (sádra), 0,25 × 5,0 × 70 mm, balení 12 ks

Vteřinové lepidlo
Kyanoakrylátové lepidlo střední viskozity, lepí vlhkou i suchou sádru bez spáry. Velmi
vhodné pro opravy zlomených zubů, rozbitých sádrových modelů, stejně jako pro kovy,
sklo a keramiku.
• skladujte v chladu!
• zabraňte kontaktu s kůží a očima!
10 ml, lahvička
5 × 2 g, s pipetou

143309
185947

117 Kč
337 Kč

Lak na pahýly
Precizní lak na pahýly, odolný proti poškrábání, rychle schnoucí, velmi odolný vůči odpařování. Barevné varianty jsou snadno rozpoznatelné na všech běžných sádrách.
Ředidlo se používá k obnovení původní konzistence, přidávat po kapkách.
Tvrdidlo slouží k celkovému zpevnění sádrových pahýlů a jejich hran, jakož i základní
nátěr pod lak na pahýly pro zvýšení přilnavosti.
Transparentní, 3–5 µm, lahvička 20 ml
Červený, 8 µm, lahvička 20 ml
Modrý, 10 µm, lahvička 20 ml
Stříbrný, 13 µm, lahvička 20 ml
Ředidlo, lahvička 20 ml
Tvrdidlo, lahvička 20 ml

150102
150104
150103
150101
150100
161969

282 Kč
282 Kč
282 Kč
282 Kč
253 Kč
313 Kč

266823
266822
266821

502 Kč
502 Kč
502 Kč

Split-Cast ORBIS základová deska
• s gumovým kroužkem
Žlutá 9 cm, 1 ks
Modrá 8 cm, 1 ks
Červená 7 cm, 1 ks
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Skládá se ze silných permanentních magnetů, magnetických víček z pozinkovaného kovu
a adhezivních kotoučů s kruhovou retenční drážkou. Vhodné pro všechny běžné systémy
Split-Cast.
Kulatý magnet, Ø 20 × 6 mm, balení 10 ks
Kulatý magnet, Ø 20 × 6 mm, balení 100 ks
Víčko ke kulatému magnetu, vnější Ø 25 mm, balení 10 ks
Víčko ke kulatému magnetu, vnější Ø 25 mm, balení 100 ks
Adhezivní kotouče, Ø 25 mm, rýhované, balení 10 ks
Adhezivní kotouče, Ø 25 mm, rýhované, balení 100 ks

180456 139 Kč
147070 1003 Kč
180464 248 Kč
147073 1966 Kč
180526 193 Kč
147074 1582 Kč

Výroba modelů / Nástroje

Split-Cast magnety

Elastická základna
Elastická základna pro čistou a rychlou výrobu modelů. Základna zajišťuje snadné
vyjmutí modelů. Materiál je robustní a snadno se čistí.
• tvar 1, malý: vnitřní rozměry 75 × 56 × 14 mm
• tvar 1, velký: vnitřní rozměry 80 × 60 × 13 mm
Tvar 1, malý, 1 ks
Tvar 1, velký, 1 ks

100512
187588

167 Kč
171 Kč

Elastická základna Split-Cast
Elastická základna pro čistou a rychlou výrobu modelů, speciálně pro techniku Split-Cast. Materiál je robustní a snadno se čistí.
• tvar 2, horní čelist: vnitřní rozměry 85 × 63 × 18 mm
• tvar 2, dolní čelist: vnitřní rozměry 85 × 63 × 17 mm
Tvar 2: horní čelist, 1 ks
Tvar 2: dolní čelist, 1 ks

PREMIUM

INSTRUMENT

105450
187584

185 Kč
185 Kč

ORBI-Steel artikulační pinzeta
Prémiový nástroj pro každodenní použití. Rovný přídržný nástroj pro okluzní zkušební fólii,
artikulační hedvábí a artikulační papír.
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
• délka: 15 cm
1 ks

279545

396 Kč

Artikulační pinzeta
Rovný přídržný nástroj pro okluzní zkušební fólii, artikulační hedvábí a artikulační papír.
• z ušlechtilé nerezové oceli
1 ks

145814

288 Kč

Occlusionsspray Plus
Mikropráškový značkovací sprej pro stanovení kontaktních bodů v okluzi. Je vybaven
dvěma speciálními rozprašovacími tryskami pro cílené postřikování: jedna pro bodově
přesný postřik tenkým filmem, druhá pro postřik větších ploch mírně silnějším filmem.
Vzhledem ke svému složení na bázi potravinářských přísad je Occlusionsspray zcela
zdravotně nezávadný a může být použit intraorálně. Přilne na kov, keramiku, sádru
i plasty. Vrstvičku prášku lze snadno odstranit vodou.
• před použitím nádobku dobře protřepejte
Zelený, sprej 75 ml
Červený, sprej 75 ml
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143263
46399

240 Kč
244 Kč
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Dublování

Dublovací silikon
Extrémně precizní vinyl-polysiloxan s vysokou konečnou tvrdostí pro dublovací práce
všeho druhu. ORBIS dublovací silikon může být použitý při práci s téměř jakýkoliv materiálem, např. sádra a kovy. Hlavní odlitek nesmí být mokrý, ale musí být suchý a očištěný
od všech izolačních materiálů atd. Doba míchání a zpracování se vztahuje k pokojové
teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 %.
•
•
•
•
•

Standard: doba míchání 45 s, doba zpracování 6 min, uvolnitelnost z formy 25 min
Speed: doba míchání 30 s, doba zpracování 6 min, uvolnitelnost z formy 25 min
vynikající reprodukce detailů
poměr míchání 1 : 1
koncová tvrdost: Shore A 20

Standard, A + B, bílý/zelený, láhve 2 × 1 kg
Standard, A + B, bílý/zelený, kanysty 2 × 6 kg
Speed, A + B, bílý/oranžový, láhve 2 × 1 kg
Speed, A + B, bílý/oranžový, kanysty 2 × 6 kg

181883 2359 Kč
181894 13598 Kč
14745 2403 Kč
14768 13902 Kč

Dublovací gel
Reverzní dublovací materiál. Přesný otisk až do nejmenších detailů, pro náročné odlitky
modelů. Výsledkem je vysoce elastická dublovací forma odolná proti roztržení, kterou
lze jednoduše oříznout. Před dublováním umístěte model do vlažné vody po dobu
15–20 minut.
Není určeno pro sádru.
• teplota zpracování: 47–48 °C
• doba vytvrzování při pokojové teplotě: cca 1 hodina
Transparentní, kbelík 6 kg

143011 3083 Kč

Dublovací kyvety
Čtyřdílná kyveta z robustního plastu pro duplikaci silikonů. Vzhledem ke kónickému tvaru
vnější manžety a protikusu lze nastavit výšku a tím může být snížena spotřeba silikonu.
Velikost 8,8 cm × 7,3 cm × 4,0-4,8 cm, barva modrá, 1 ks
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855 Kč
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Voskový drát
• odolný vůči kontrakci při tvarování
• tvarově stabilní
• spalitelný bez zbytku
Středně tvrdý, zelený, Ø 2,5 mm, cívka 250 g
Tvrdý, modrý, Ø 2,5 mm, cívka 250 g
Středně tvrdý, zelený, Ø 3,0 mm, cívka 250 g
Tvrdý, modrý, Ø 3,0 mm, cívka 250 g
Středně tvrdý, zelený, Ø 3,5 mm, cívka 250 g
Tvrdý, modrý, Ø 3,5 mm, cívka 250 g
Středně tvrdý, zelený, Ø 4,0 mm, cívka 250 g
Tvrdý, modrý, Ø 4,0 mm, cívka 250 g
Středně tvrdý, zelený, Ø 5,0 mm, cívka 250 g
Tvrdý, modrý, Ø 5,0 mm, cívka 250 g

231000
231010
231001
231011
231002
231012
231003
231013
231004
231014

462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč
462 Kč

Modelování

Pružný voskový drát bez pnutí.

Voskový drát
Středně tvrdý, dobře tvarovatelný voskový drát. Pro vytváření okrajových lišt nebo
individuálních retencí.
•
•
•
•

bez pnutí
tvarově stabilní
barva zelená
spalitelný beze zbytku
231100
231101
231102
231103

342 Kč
342 Kč
342 Kč
342 Kč

231105
231107
237363

693 Kč
616 Kč
675 Kč

Ø 0,6 mm, 12 g
Ø 0,8 mm, 25 g
Ø 1,0 mm, 35 g
Ø 1,2 mm, 35 g

Voskový profil s děrovými retencemi
Kompaktní retence.
•
•
•
•

velmi dobrá přilnavost k modelu
snadno tvarovatelný
tvarově stabilní
barva: červená

Pásek s retenčními otvory, rovný, balení 40 pásků
Deska s kruhovými otvory, 71 × 70 mm, balení 20 desek
Retenční mřížka, 75 × 65 mm, balení 20 mřížek

Voskové šablony
Anatomicky tvarované profily spon z bezezbytkově spalitelného vosku.
•
•
•
•

vysoká odolnost vůči tlaku
tvarově stabilní
snadno tvarovatelný
barva: lipová zelená

MK (molární spony), balení 10 plat
PK (premolární spony), balení 10 plat
RKG (kroužkové spony, ploché), balení 10 plat
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231108
231109
231110

582 Kč
582 Kč
582 Kč
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Přípravný vosk
Modelování

Snadno tvarovatelný a tvarově stabilní vosk. Pevně přilne k modelu a nevytváří bubliny.
• rozměr 75 × 150 mm
• barva: červená
Tloušťka 0,5 mm, balení 15 destiček
Tloušťka 0,7 mm, balení 15 destiček

143136
143137

406 Kč
406 Kč

231060
231061
231062
231063
231064
231050
231051
231052
231053
231055
231056
231057
231058

376 Kč
344 Kč
376 Kč
344 Kč
376 Kč
402 Kč
385 Kč
402 Kč
402 Kč
385 Kč
402 Kč
368 Kč
402 Kč

Licí vosk ploténkový
Licí vosk v destičkách s hladkým nebo texturovaným povrchem.
•
•
•
•

transparentní
snadno tvarovatelný
bezpečná přilnavost k modelu
barva: zelená

Licí vosk hladký
• tvarově stabilní
• rozměr 80 × 175 mm
Licí vosk, povrch hrubě žilkovaný / jemně zrnitý
• vysoká pevnost v tlaku a tahu
• rozměr 75 × 150 mm
Tloušťka 0,3 mm, hladký povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,35 mm, hladký povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,4 mm, hladký povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,5 mm, hladký povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,6 mm, hladký povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,35 mm, jemně zrnitý povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,4 mm, jemně zrnitý povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,5 mm, jemně zrnitý povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,6 mm, jemně zrnitý povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,35 mm, hrubě žilkovaný povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,4 mm, hrubě žilkovaný povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,5 mm, hrubě žilkovaný povrch, balení 15 destiček
Tloušťka 0,6 mm, hrubě žilkovaný povrch, balení 15 destiček

Modelovací vosk
Tvrdý, elastický a nemazlavý vosk v destičkách. Po zahřátí déle tvarovatelný, po ochlazení
tvrdý a tvarově stabilní.
• spalitelný beze zbytku
• barva: růžová
• rozměr 83 × 186 mm
Poznámka:
• letní vosk s teplotou tuhnutí cca 56 °C
• zimní vosk s teplotou tuhnutí cca 54 °C
Standard, tloušťka 1,25 mm, 500 g
Letní, tloušťka 1,25 mm, 500 g
Zimní, tloušťka 1,25 mm, 500 g
Standard, tloušťka 1,25 mm, 2 500 g
Letní, tloušťka 1,25 mm, 2 500 g
Zimní, tloušťka 1,25 mm, 2 500 g
Standard, tloušťka 1,5 mm, 500 g
Letní, tloušťka 1,5 mm, 500 g
Zimní, tloušťka 1,5 mm, 500 g
Standard, tloušťka 1,5 mm, 2 500 g
Letní, tloušťka 1,5 mm, 2 500 g
Zimní, tloušťka 1,5 mm, 2 500 g

143287
185934
185933
141950
185930
185929
143195
185932
185931
141951
185928
185927

365 Kč
275 Kč
365 Kč
1633 Kč
1223 Kč
1633 Kč
365 Kč
275 Kč
347 Kč
1633 Kč
1223 Kč
1633 Kč

146660

162 Kč

Štětec na vosk
Pro vyhlazení voskových povrchů.
Velikost 6, 1 ks
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Ofukovací trysky
• vnější průměr: 8 mm
• vnitřní průměr: 6 mm
Typ F (Freuding) pro hadici s převlečnou maticí, 1 ks
Typ B (BEGO) pro hadici se sponou, 1 ks

146096 1779 Kč
70587 1118 Kč

Elektrolyt
K elektrolytickému leštění chromkobaltových slitin. Vynikající hloubkový účinek, může být
používán ve všech běžných leštičkách.
Láhev 1 l
Kanystr 5 l

Formování / Odlévání / Pájení

Bez hadice, k sušení a ofukování.

143013 453 Kč
161968 1844 Kč

Licí kroužky
Licí kroužky z nerezové oceli s dlouhou životností. Univerzálně použitelné pro všechny
běžné způsoby odstředivého lití nebo vakuové tlakové licí přístroje (Bego, Degussa,
Reitel, atd.).
• výška 55 mm
• síla stěny 1,5 mm
Velikost: 1 ×, Ø 30 mm, pro 60 g zatmelovací hmoty, 1 ks
Velikost: 3 ×, Ø 48 mm, pro 180 g zatmelovací hmoty, 1 ks
Velikost: 6 ×, Ø 65 mm, pro 360 g zatmelovací hmoty, 1 ks
Velikost: 9 ×, Ø 80 mm, pro 540 g zatmelovací hmoty, 1 ks

149729
149731
149733
149734

175 Kč
214 Kč
299 Kč
338 Kč

Dno formy pro odstředivé odlévání
Robustní, elastická gumová podložka s kovovým dnem. Vhodná pro vakuové lití, velký
nalévací trychtýř pro odstředivé lití. Vhodné pro všechny běžné odlévací stroje (BEGO,
Degussa, Reitel atd.).
Velikost: 1 ×, 1 ks
Velikost: 3 ×, 1 ks
Velikost: 6 ×, 1 ks
Velikost: 9 ×, 1 ks
Velikost: univerzální, kromě Metallboden, pro Degussa systém, 1 ks

170697
170698
170699
170700
170701

179 Kč
197 Kč
222 Kč
256 Kč
278 Kč

Dno formy pro vakuové tlakové licí stroje
Robustní, elastická gumová podložka s kovovým dnem. Vhodná pro vakuové lití, redukovaný nalévací trychtýř pro vakuové tlakové licí stroje. Vhodné pro vakuové tlakové licí
stroje Heraeus a Reitel.
Velikost: 1 ×, 1 ks
Velikost: 3 ×, 1 ks
Velikost: 6 ×, 1 ks
Velikost: 9 ×, 1 ks

177548
177545
177546
177547

179 Kč
197 Kč
222 Kč
278 Kč

Silikonová licí manžeta
Pružný silikonový válec zajišťuje rychlou a neomezenou expanzi. Snadné uvolňování
z formy díky kuželovitému tvaru. Použití bez stahovací pásky licího kroužku.
•
•
•
•

3 ×: vnitřní Ø 5 cm, vnější Ø 6,5 cm
6 ×: vnitřní Ø 6,8 cm, vnější Ø 8 cm
9 ×: vnitřní Ø 8 cm, vnější Ø 9,5 cm
všechny licí manžety mají výšku 6,7 cm včetně podstavce

Velikost 3 ×, 1 ks
Velikost 6 ×, 1 ks
Velikost 9 ×, 1 ks
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266835
266836
266837

502 Kč
638 Kč
786 Kč
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Formování / Odlévání / Pájení / Izolace / Modelovací hmoty

Páska do licích kroužků
Extrémně pružná páska odolná proti roztržení pro kovové licí kroužky. Odolná vůči vysokým teplotám, s vynikající tepelnou izolací. Neobsahuje azbest, vyrobená z keramického
vlákna.
Role, velikost 50 mm × 1 mm × 25 m

143188

748 Kč

Kleště na licí kroužky
Pro bezpečné uchopení horkého licího kroužku. Spolehlivé uchopení bez ohledu na
velikost kroužku.
• nerezové
Délka 43 cm, 1 ks

153230

812 Kč

Odstraňovač povrchového napětí
Vysoce účinný odstraňovač povrchového napětí u silikonového otisku a voskového
objektu při odlévání. Zatmelovací hmotě usnadňuje přesné obtékání voskového modelu
a zabraňuje vzniku bublin při zhotovení sádrového modelu. Rychle zasychá a nezanechává mastný film a zabraňuje narušení sádry. Je neškodný a nereaguje se zatmelovacími
hmotami.
Láhev 1 l
Aplikační láhev 100 ml (prázdná)

145044
145045

615 Kč
129 Kč

Modelovací silikon
Kondenzací zesíťující silikonový modelovací materiál s velmi vysokou konečnou tvrdostí,
zelený. Věrné detaily s vysokou rozměrovou přesností, bez lepidla, snadno aplikovatelný,
tepelně odolný. Vhodný pro reliéfy, opravy a skelety, jakož i pro fixaci.
• Shore A 85
• barva: zelená
Dóza 900 ml (cca 1,6 kg)
Kbelík 5,8 l (cca 10 kg)

10496 751 Kč
10497 3538 Kč

ORBI-tvrdidlo univerzální
Pro technické silikonové materiály.
Upozornění:
Výrobek je určen pouze pro technické použití!
Tuba 60 ml
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245970

538 Kč
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Univerzálně použitelný sprej, vhodný pro mazání zámků a kloubů kleští a nůžek před
sterilizací. Účinně chrání před korozí a usazeninami. Vhodný pro ošetřování nástrojů,
kyvet, artikulátorů nebo vibračních desek.
Jednoduchý nástřik zabraňuje ulpívání sádry. Proto je výrobek použitelný také v laboratoři jako separační prostředek při zpracování plastů.
•
•
•
•

Plasty

Silikonový sprej

vosk vůči sádře
vosk vůči vosku
vosk vůči plastu
vosk vůči keramice

Sprej 400 ml

146289

198 Kč

Míchací nádobka silikonová
Míchací nádobka vyrobená z trvale elastického a odolného silikonu, čirá.
• ideální k míchání pryskyřic
Malá, objem cca 5 ml, balení 4 ks
Střední, objem cca 15 ml, balení 2 ks
Velká, objem cca 52 ml, 1 ks

184544
184545
184546

427 Kč
428 Kč
342 Kč

PROTect finish
PROTect finish se používá v zubní laboratoři, stomatologické ordinaci i v ortodoncii. Práce
ošetřené přípravkem PROTect finish mají na povrchu nižší obsah zbytkového monomeru
než práce neošetřené. Kromě toho dochází v materiálu k vyššímu stupni zesíťování, což
dále zlepšuje mechanické vlastnosti práce.
Laboratoř: PROTect finish dodává protetickým a ortodontickým pracím jemný, vysoký
lesk. Po aplikaci potlačuje vizuální vjem neestetických stop po broušení.
Ordinace: PROTect finish maskuje počáteční nepříjemnou chuť nové protézy, stimuluje
tok slin pacienta během zavádění, čímž zajišťuje dobrou přilnavost a navozuje příjemný
pocit. Proto doporučujeme, abyste v laboratoři předběžně ošetřené protézy a aparáty
znovu ošetřili přípravkem PROTect finish těsně před prvním vložením do úst.
• PROTect finish má navíc v průběhu 1 min baktericidní účinek (podle EN 1040)
Sprej 75 ml

19166

359 Kč

ORBI PROtray LC
Snadno tvarovatelný, světlem tuhnoucí materiál s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi
pro zhotovování otiskovacích lžic a skusových šablon. Při denním a umělém světle může
být materiál zpracováván dostatečně dlouhou dobu. Vytvrzování se provádí v pecích
(halogen, UV) a dosahuje vysokou stabilitu. Příjemná manipulace díky malé ochranné
vrstvě, kterou lze snadno setřít utěrkou navlhčenou v alkoholu. Přesně řezané desky mají
tloušťku 2,3 mm a jsou z obou stran chráněny speciální papírovou podložkou. Zhotovené
lžíce jsou vhodné pro jednotlivé otisky pro ozubené a částečně ozubené čelisti a základny
pro různé modely.
Deska pro lžíci, horní, modrá, 50 ks
Deska pro lžíci, horní, růžová, 50 ks

35231 2068 Kč
35232 2033 Kč

Kyveta
Robustní čtyřdílná mosazná kyveta ve standardní velikosti. Vnější strany leštěné, vnitřní
matné. Snadné použití.
• vnitřní rozměry 72 × 84 × 50 mm
1 ks
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140754 3249 Kč
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Plasty / Keramika

Třmen na kyvety Nirosta
Třmen na kyvety kompletní, s upínacím třmenem a klíčem na šrouby, pro upevnění kyvet
do lisu. Tvar třmenu zaručuje stálý tlak na kyvetu během polymeračního procesu. Praktická rukojeť umožňuje bezpečné vyjmutí kyvety z vroucí vody po skončení polymerace.
• vzdálenost mezi sloupky: 107 mm
Pro 1 kyvetu, 1 ks
Pro 1–2 kyvety, 1 ks
Pro 1–3 kyvety, 1 ks

148150 2651 Kč
148151 2992 Kč
148152 3334 Kč

Třmen na kyvety 3S
Jednoduchý, přesný třmen s rychloupínacími šrouby. Je vyroben z nerezové oceli, šrouby
jsou z mosazi. Rychloupínací šrouby umožňují rovnoměrné utažení třmenu. Zkřížení
třmenu je tak téměř vyloučeno.
rozměry: Ø 110 mm, výška 100 mm
1 ks
Rychloupínací šroub pro třmen 3S, mosazný

187208 2223 Kč
153623 197 Kč

Žáruvzdorná pinzeta
300 mm, 1 ks

266833

487 Kč

Voštinový držák
Keramický držák pro vypalování, se stovkami otvorů pro optimální rozmístění přidržovacích čepů.
• odolný vůči teplotě do 1400 °C.
Praktický tip: Nové přidržovací čepy mohou způsobit oxidaci keramiky. Proto by měly
být před prvním použitím důkladně vyčištěny a vypáleny 1–2 cykly, aniž by se dotkly
výrobku. Následně se jich nedotýkejte prsty.
Pro celokeramické výrobky doporučujeme použití žáruvzdorné vaty ORBIS.
Set 102: 75 × 75 mm, stojan, 6 × přidržovací čep, 2 × žáruvzdorná vata 187471 2556 Kč
Přidržovací čepy, balení 10 ks
188097 1539 Kč

Kruhový voštinový držák s keramickými čepy
• vhodné pro výrobky ze zirkonu
• bez kovových dílů
• Ø 8 cm
Set, 2 × voštinový držák + 20 čepů
Keramické čepy, balení 10 ks

93

266829
266830

836 Kč
482 Kč
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Stabilní, otočný magnetický stojan z nerezové oceli se šesti kalíšky pro uložení nemagnetických brusných nástrojů.
• výška 103 mm
• magnetická deska Ø 115 mm
• barva: červená
1 ks

149057 2052 Kč

Povrchová úprava

Magnetický stojan na vrtáčky s kalíšky

Magnetický stojan na vrtáčky
Stabilní, otočný magnetický stojan na vrtáčky z nerezové oceli.
• výška 103 mm
• magnetická deska Ø 115 mm
• barva: šedá
1 ks

149056 1881 Kč

Diamantový disk flexibilní
Oboustranný diamantový řezný kotouč, pro jemné separování a konturování tvrdé sádry,
keramiky, plastů a syntetických pryskyřic.
Smontovaný a vystředěný.
• Fig. 355
• doporučené otáčky: 10 000 – 20 000 ot/min
• nevhodný pro boční broušení
Tloušťka 0,17 mm, Ø 22 mm, 1 ks

145667

494 Kč

Diamantový disk HT flexibilní
Oboustranně diamantem potažený high-tech řezací kotouč, pro jemné dělení a konturování tvrdé sádry, keramiky, plastů a syntetických pryskyřic. Drážky v disku zvyšují
rychlost odvodu pilin a zlepšují chlazení. Pro rychlou a tichou práci.
Smontovaný a vystředěný.
• Fig. 355
• doporučené otáčky: 5 000–10 000 ot/min
Tloušťka 0,17 mm, Ø 22 mm, 1 ks

187638

717 Kč

Diamantový disk flexibilní
Oboustranný diamantový řezný kotouč, pro separování a boční broušení tvrdé sádry,
keramiky, plastů a syntetických pryskyřic. Smontovaný a vystředěný.
• Fig. 355
• doporučené otáčky: 10 000–20 000 ot/min
Tloušťka 0,19 mm, Ø 19 mm, 1 ks
Tloušťka 0,19 mm, Ø 22 mm, 1 ks

www.orbisdental.cz

145665
145666

445 Kč
469 Kč
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Separační disky

Povrchová úprava

Vysoce kvalitní separační disky z čistého karbidu křemíku. Vyjímečně pevné, nezanechávají tmavé stopy po broušení ani na keramice.
• dlouhá životnost
Pro velmi jemné separování, tloušťka 0,20 mm, Ø 22 mm,
max. 15 000 ot/min, balení 100 ks
Pro odřezání vtoků a výfuků u odlévaných modelů a modelů
z plastů, tloušťka 0,30 mm, Ø 22 mm, max. 15 000 ot/min,
balení 200 ks
Pro chrom-kobaltové slitiny, tloušťka 0,60 mm, Ø 25 mm,
max. 15 000 ot/min, balení 100 ks
Pro chrom-kobaltové a NEM slitiny, s výztuží ze skleněných
vláken, velmi dlouhá životnost, velmi abrazivní, tloušťka 1,00 mm,
Ø 40 mm, max. 25 000 ot/min, balení 25 ks

143198 1704 Kč
143288 1669 Kč
143135

652 Kč

189367 1710 Kč

Fíbrové separační disky
Vyztužené skleněnými vlákny, při broušení nevzniká nepříjemný zápach, extrémní
pevnost proti zlomení, dlouhá životnost při obzvláště vysokých brousících rychlostech,
méně častá výměna nástrojů.
• Fíbrový disk Ø 22 × 0,2 mm: řezání a broušení všech slitin, zejména korunek
a můstků
• Fíbrový disk Ø 22 × 0,3 mm: řezání a broušení všech slitin, i z titanu, zejména
korunek a můstků
• Fíbrový disk Ø 40 × 0,5 mm: řezání a broušení všech slitin, zejména odlitků
Ø 22 × 0,2 mm, balení 25 ks
Ø 22 × 0,3 mm, balení 25 ks
Ø 40 × 0,5 mm, balení 25 ks

266842 1558 Kč
266843 1474 Kč
266844 1757 Kč

Keramický brousek
Speciální keramické brousky pro broušení chrom-kobaltových slitin z karbidu křemíku
a vysoce kvalitního korundu.
Rovnoměrná velikost zrna a tři fixační vrstvy zajišťují optimální vlastnosti brousku a vynikající výsledky broušení.
• vysoká pevnost
• nerezový dřík
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Fig. 731, růžový: středně zrnitý, tvrdé pojivo, balení 100 ks

143107 2907 Kč

Fig. 731, hnědý: středně zrnitý, střední pojivo, balení 100 ks

143093 2907 Kč

Fig. 731, světle hnědý: jemně zrnitý, měkké pojivo, balení 100 ks

143100 2907 Kč

Fig. 732, růžový: středně zrnitý, tvrdé pojivo, balení 100 ks

143108 2907 Kč

Fig. 732, hnědý: středně zrnitý, střední pojivo, balení 100 ks

143095 2907 Kč

Fig. 732, světle hnědý: jemně zrnitý, měkké pojivo, balení 100 ks

143101 2907 Kč

Fig. 733, růžový: středně zrnitý, tvrdé pojivo, balení 100 ks

143110 2907 Kč

Fig. 733, hnědý: středně zrnitý, střední pojivo, balení 100 ks

143096 2907 Kč

Fig. 733, světle hnědý: jemně zrnitý, měkké pojivo, balení 100 ks

143102 2907 Kč
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Brusné plátno odolné proti opotřebení s velmi pružným nosným plátnem. Rovnoměrné
rozložení zrn zaručuje dobré přizpůsobení tvarům a obrysům a tím i rovnoměrný brusný
a leštící výkon. Pojivo z plně syntetické pryskyřice zajišťuje vynikající ukotvení brusných zrn.
• korundové brusné plátno: hnědá brusná vrstva
• korundový papír: béžová brusná vrstva
Korundové plátno, zrnitost 80, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 100, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 120, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 150, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 180, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 220, šířka 15 mm, role 50 m
Korundové plátno, zrnitost 240, šířka 15 mm, role 50 m

162291
79225
79226
79227
79228
79229
79230

880 Kč
880 Kč
880 Kč
880 Kč
880 Kč
889 Kč
889 Kč

Korundový papír, zrnitost 80, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 100, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 120, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 150, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 180, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 220, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 240, šířka 15 mm, role 50 m
Korundový papír, zrnitost 400, šířka 15 mm, role 50 m

162286
79212
79213
79214
79215
79216
79217
162289

607 Kč
607 Kč
607 Kč
607 Kč
607 Kč
662 Kč
662 Kč
706 Kč

Povrchová úprava

Korundové brusné plátno a brusný papír

Lešticí gumy
Nemontované lešticí gumy na leštění do vysokého lesku. Nejjemnější lešticí zrna vyrobená z karbidu křemíku a elastické pojivo z vysoce kvalitní směsi tvrdé gumy zajišťují při
práci minimální vznik tepla. Optimální otáčky jsou v závislosti na průměru mezi 6 000 až
12 000 ot/min.
•
•
•
•
•
•

černá: tvrdá, pro dokončovací práce a leštění chrom-kobaltových slitin
zelená: standardní, pro odstraňování škrábanců a leštění chrom-kobaltových slitin
modrá: pro leštění podkladů, polodrahokamů a chrom-kobaltových slitin do vysokého lesku
disk Ø 22,2 mm
čočka Ø 22,2 mm
váleček Ø 6,3 mm, délka 24 mm

Disk, černá: tvrdá, pro dokončovací práce, baleni 100 ks
Disk, zelená: pro standardní leštění, baleni 100 ks
Disk, modrá: pro vysoký lesk, baleni 100 ks
Váleček, černá: tvrdá, pro dokončovací práce, baleni 100 ks
Váleček, zelená: pro standardní leštění, baleni 100 ks
Váleček, modrá: pro vysoký lesk, baleni 100 ks
Čočka, černá: tvrdá, pro dokončovací práce, balení 100 ks
Čočka, zelená: pro standardní leštění, balení 100 ks
Čočka, modrá: pro vysoký lesk, balení 100 ks

143020
143019
143018
143273
143022
143021
143017
143016
143015

1191 Kč
1191 Kč
1191 Kč
1191 Kč
1191 Kč
1191 Kč
1373 Kč
1373 Kč
1373 Kč

ORBIpol tec
Třístupňový lešticí systém pro protetické a ortodontické práce. Se zeleným nástrojem
ORBIpol tec-K je dosaženo rychlého odstranění přebytečného materiálu, nerovností
a vyhlazení povrchu. Šedý nástroj ORBIpol tec-F umožňuje jemnější vyhlazení povrchu
do mírného lesku. Žlutý nástroj ORBIpol tec-K vytváří vysoký lesk. Nevyžaduje použití
lešticí pasty.
• doporučené otáčky pro tec-K (zelený), tec-F (šedý): 10 000 – 15 000 ot/min
• doporučené otáčky pro tec-P (žlutý): 5 000 – 7 000 ot/min
• uchycení do násadce (HP)

www.orbisdental.cz

ORBIpol tec-K, zelená, torpédo, 6 ks

34369

676 Kč

ORBIpol tec-F, šedá, torpédo, 6 ks

34370

676 Kč

ORBIpol tec-P, žlutá, torpédo, 6 ks

34371

676 Kč
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Lešticí kartáč s kovovým jádrem

Povrchová úprava

Úzké leštící kartáče s kovovým jádrem a s ostrým obrysem. Vhodné pro předleštění
a následné leštění plastů. Vhodné zejména pro práci ve špatně přístupných mezizubních
prostorech.
• kovové jádro a střed: otáčky: otáčky 6 000 – 10 000 ot/min
• kovové jádro s plastovým středem: otáčky 1 500 – 5 000 ot/min

Kovové jádro a střed, černé štětiny, tvrdý, 1řadý, špičatý,
Ø 23/49 mm, 1 ks

143292

79 Kč

Kovové jádro s plastovým středem, černé štětiny, tvrdý, 1řadý,
špičatý, Ø 23/49 mm, 1 ks

143291

83 Kč

Kovové jádro s plastovým středem, štětiny z kozích chlupů, měkký,
1řadý, špičatý, Ø 23/49 mm, 1 ks

147439

86 Kč

Lešticí kartáč s plastovým jádrem
Úzké a středně široké leštící kartáče s ostrým obrysem a černými štětinami. Vhodné pro
předleštění a následné leštění plastů.
Úzký jednořadý kartáč je vhodný zejména pro práci ve špatně přístupných mezizubních
prostorech.
• jednořadý: otáčky 1 500 – 5 000 ot/min
• víceřadý: otáčky 6 000 – 10 000 ot/min

1řadý, špičatý Ø 26/44 mm, 1 ks

24228

46 Kč

2řadý, špičatý Ø 26/55 mm, 1 ks

143296

55 Kč

3řadý, špičatý Ø 26/55 mm, 1 ks

143293

69 Kč

Lešticí kartáč s dřevěným jádrem
Čtyřřadý leštící kartáč ve dvou tvarech. S měkkými, černými standardními štětinami.
Vhodné pro předleštění a doleštění kovů i plastů.
• otáčky 1 500 – 5 000 ot/min
• tip: před prvním použitím důkladně navhčete vodou!
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Široký, Ø 40/80 mm, 1 ks

143285

161 Kč

Špičatý, Ø 40/80 mm, 1 ks

145468

161 Kč
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Diskové kartáče nemontované

Plastové štětiny, tvrdý, černý, Ø 17 mm, balení 12 ks
Plastové štětiny, tvrdý, černý, Ø 19 mm, balení 12 ks
Plastové štětiny, tvrdý, černý, Ø 21 mm, balení 12 ks
Štětiny z kozích chlupů, měkký, bílý, Ø 17 mm, balení 12 ks
Štětiny z kozích chlupů, měkký, bílý, Ø 19 mm, balení 12 ks
Štětiny z kozích chlupů, měkký, bílý, Ø 21 mm, balení 12 ks

145005
145006
145007
145008
145009
145010

436 Kč
436 Kč
436 Kč
410 Kč
410 Kč
410 Kč

Povrchová úprava

Miniaturní diskové kartáče pro montáž na HP násadec.
Pro jemné opracování a leštění zubních prací.

Diskové kartáče montované
Vysoce kvalitní kartáče s přírodními štětinami, ideální pro čištění a leštění protetických
plastů, mezizubních prostorů u zubních protéz a pro všeobecné čištění zubních prací.
Vhodný pro použití s lešticími pastami při práci s kompozity, kovy a keramikou.
• s HP násadcem
Typ 9, měkký, Ø 15 mm, balení 25 ks
Typ 11, měkký, Ø 18 mm, balení 25 ks
Typ 12, měkký, Ø 20 mm, balení 25 ks
Typ 11, standard, Ø 18 mm, balení 25 ks

128727
128724
128725
128728

855 Kč
855 Kč
855 Kč
855 Kč

185272
185273

420 Kč
412 Kč

Kartáč
Miniaturní kartáč, na HP násadci.
Pro jemné opracování a leštění.
Štětiny z kozích chlupů, měkký, bílý, balení 12 ks
Umělé štětiny, tvrdý, černý, balení 12 ks

Kartáč se stříbrnými dráty
Univerzálně použitelné kartáče pro čištění a leštění vysoce citlivých kovových povrchů.
Nezanechává stopy na slitinách obsahujících měď.
• drát Ø 0,08 mm
• vhodný také pro čistění šperků a mincí
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Disk na HP násadci, Ø 19 mm, balení 12 ks

146175 1006 Kč

Štětec s HP násadcem, balení 12 ks

146568

797 Kč
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Diamantová lešticí pasta

Povrchová úprava

Ve vodě rozpustný diamantový lešticí prostředek s kvalitními přírodními diamanty se stejnou velikostí zrna 2 μm pro vysoký lesk keramiky, vzácných kovů a NEM slitin. Úsporné
použití díky dávkovací stříkačce.
Upozornění:
Diamantová lešticí pasta není určena pro intraorální použití!
185271

Stříkačka 5 g, 1 ks

614 Kč

Pískovací korund
Nekovový, vysoce jakostní syntetický jemný pískovací prostředek z čistého oxidu hlinitého. Bez křemene a jiných znečišťujících látek.
• 50 μm: k odstraňování zatmelovacích hmot, oxidů a nečistot z konstrukcí vyrobených
z drahých kovů a keramiky
• 110–150 μm: ideální k pískování zlata, polodrahokamů a NEM slitin
• 210–250 μm: k pískování chrom-kobaltových slitin
148020 4086 Kč
265355 847 Kč
148021 4086 Kč
265354 847 Kč
148022 4086 Kč
265356 847 Kč

Zrnitost 50, krabice 25 kg
Zrnitost 50, kanystr 5 kg
Zrnitost 110-150, krabice 25 kg
Zrnitost 110–150, kanystr 5 kg
Zrnitost 210-250, krabice 25 kg
Zrnitost 210–250, kanystr 5 kg

Perličky pro leštění
Perličky pro pískování z čistého sodnovápenatého skla, bezolovnaté. Ideální pro vyhlazení
a vyleštění slitin EM a NEM bez ztráty opracovaného materiálu!
• 50 μm: odstraňuje zbytky zubního kamene a sádry
• 125 μm: odstraňuje zatmelovací hmoty a materiál pahýlů z nekovových keramických
korunek
265359 479 Kč
143525 2223 Kč
265358 479 Kč
143527 2223 Kč

Zrnitost 50, kanystr 5 kg
Zrnitost 50, krabice 25 kg
Zrnitost 125, kanystr 6 kg
Zrnitost 125, krabice 25 kg

Modelovací souprava
Set se základním vybavením: svorka rovná a zahnutá, Iwanson měřidlo, nůžky rovné,
pinzeta zahnutá, pinzeta na pájení zahnutá, modelovací nůž na vosk velký, modelovací
nůž na vosk malý, modelovací nástroj Le Cron velký, modelovací nástroj Zahle malý.
142151 2693 Kč

Modelovací souprava, pouzdro s 10 nástroji

Antkoviak modelovací nůž na vosk
Jednostranný nůž na vosk s plastovou rukojetí a vyměnitelnou čepelí.
Nůž na vosk, délka 115 mm, 1 ks
Náhradní čepel se závitem, 1 ks

143230
141414

166 Kč
120 Kč

Ermert modelovací nůž na vosk
Oboustranný nůž na vosk s plastovou rukojetí a pevnými čepelkami. Skvělá ergonomie
pro práci bez únavy. Pro přesné modelování, řezání, škrábání a tvarování.
Ermert modelovací nůž na vosk, délka 130 mm, 1 ks
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143231

203 Kč
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Fahnenstock modelovací nůž na vosk (plast)

143242
143241

Fahnenstock nůž na vosk, délka 130 mm, 1 ks
Fahnenstock nůž na vosk, délka 170 mm, 1 ks

132 Kč
145 Kč

Fahnenstock modelovací nůž na vosk (dřevo)
Nůž na vosk, oboustranný.
S dřevěnou rukojetí a pevnou čepelí.
266831
266832

135 Kč
145 Kč

Set modelovacích nástrojů PK Thomas, č. 1–5

143234

983 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas, č. 1, 1 ks

143235

182 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas, č. 2, 1 ks

143236

182 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas, č. 3, 1 ks

143237

182 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas, č. 4, 1 ks

143238

182 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas, č. 5, 1 ks

143239

182 Kč

Fahnenstock nůž na vosk, délka 130 mm, 1 ks
Fahnenstock nůž na vosk, délka 170 mm, 1 ks

Povrchová úprava

Nůž na vosk, oboustranný.
S plastovou rukojetí a pevnou čepelí.

Modelovací nástroje PK Thomas
Modelovací nástroje na vosk. Z nerezové oceli.

Modelovací nástroje PK Thomas Color
Modelovací nástroje na vosk.
Set modelovacích nástrojů PK Thomas Color, č. 1–5

148526 2890 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas Color, č. 1, žlutý, 1 ks

148527

584 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas Color, č. 2, zelený, 1 ks

148528

584 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas Color, č. 3, modrý, 1 ks

148529

584 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas Color, č. 4, červený, 1 ks

148530

584 Kč

Modelovací nástroj PK Thomas Color, č. 5, stříbrný, 1 ks

148531

584 Kč

Modelovací nástroje
Vysoce kvalitní modelovací nástroje pro zubní techniky. Z nerezové oceli.
Le Cron modelovací nástroj, délka 160 mm, 1 ks

143232

182 Kč

Zahle modelovací nástroj, tvar A, délka 125 mm, 1 ks

143240

182 Kč

Zahle modelovací nástroj, tvar B, délka 125 mm, 1 ks

174534

182 Kč

Nástroje na keramiku
Vysoce kvalitní modelovací nástroje pro opracování keramiky. Z nerezové oceli.
Riffelovací nástroj na keramiku, délka 160 mm, 1 ks
Gravírovací nástroj na keramiku, délka 150 mm, 1 ks
Nůž na keramiku, délka 135 mm, 1 ks

149752
149756
149797

253 Kč
253 Kč
253 Kč

Špachtle na kondenzování
Modelovací nástroj pro fazetovací techniku.
S pružnou stěrkou na jedné straně a středně tvrdou plastovou hlavou na druhé straně.
Pro zhutňování klepáním a vibrováním.
Délka 155 mm, 1 ks
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149799

253 Kč
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Big Brush štětec

Povrchová úprava

Nejvyšší kvalita od Rotmarder-Kolinsky.
Díky kovové kuličce na držátku se hrot štětce vytvaruje vždy, když se do štětce klepne.
• přírodní vlas
• velikost 8 (mírně větší)
1 ks

146661 1221 Kč

Kombinovaný štětec
Oboustranný štětec s jemným měkkým vlasem na jedné straně (velikost 14) a silnějším
umělým vlasem na straně druhé (velikost 16).
1 ks

189649

451 Kč

143300
143301

295 Kč
323 Kč

Sada štětečků
Pro dýhování plastů.
1 držátko, 3 násadce, balení
6 ks náhradních násadců, balení

Štětec na keramiku, syntetický
Štětec imitace Kolinsky s vlasem ze syntetické směsi, obzvlášť vhodný na keramiku.
• ruční výroba • bezešvá stříbrná zděř • LED-UV-přímý tisk
Velikost 2/0, 1 ks

266726

75 Kč

Velikost 0, 1 ks

266727

75 Kč

Velikost 1, 1 ks

266728

76 Kč

Velikost 2, 1 ks

266729

85 Kč

Velikost 3, 1 ks

266730

90 Kč

Velikost 4, 1 ks

266731

111 Kč

Velikost 5, 1 ks

266732

121 Kč

Velikost 6, 1 ks

266733

131 Kč

Velikost 7, 1 ks

266735

142 Kč

Velikost 8, 1 ks

266734

162 Kč

Velikost 10, 1 ks

266736

210 Kč

Rotmarder štětec
Kvalita Kolinsky, s pružným vlasem, vhodný zejména pro práci s keramikou.
• ruční výroba
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Velikost 00, 1 ks

146124

82 Kč

Velikost 0, 1 ks

146125

82 Kč

Velikost 1, 1 ks

146126

92 Kč

Velikost 2, 1 ks

146127

106 Kč

Velikost 3, 1 ks

146128

138 Kč

Velikost 4, 1 ks

146129

193 Kč

Velikost 5, 1 ks

146130

217 Kč

Velikost 6, 1 ks

146131

266 Kč

Velikost 7, 1 ks

146132

404 Kč

Velikost 8, 1 ks

146133

470 Kč

Velikost 10, 1 ks

146135

769 Kč
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Laboratoř

Dial Caliper N
• měřicí rozsah: 0–10 mm
• přesnost 0,1 mm
1 ks
Náhradní hroty, set

194951 3249 Kč
251652 855 Kč

Laboratorní nástroje

Analogový rychlý měřicí přístroj s výměnnými hroty pro kov a vosk.

Iwanson měřidlo
Jednoduchý přístroj pro měření tloušťky kovů. Je vyrobený z nerezové oceli a má
stupnicí na obou stranách.
• měřicí rozsah: 0–10 mm
• přesnost: 0,1 mm
1 ks

143250

393 Kč

Laboratorní kleště
Laboratorní kleště s vysoce kvalitním zpracováním, odolné proti korozi. Hladký chod
poskytuje přesné výsledky při práci. Hladký povrch zajišťuje snadné čištění.
• z nerezové oceli

www.orbisdental.cz

Aderer kleště na ohýbání
malé, délka 115 mm, síla drátu max. Ø 0,7 mm, 1 ks

143251

871 Kč

Aderer kleště na ohýbání
střední, délka 130 mm, síla drátu max. Ø 0,9 mm, 1 ks

143252

871 Kč

Ploché kleště, špičaté
hladké, délka 135 mm, 1 ks

143517

812 Kč

Ploché kleště, špičaté
drážkované, délka 135 mm, 1 ks

143518

812 Kč

Kramponové kleště
délka 155 mm, 1 ks

143515 1154 Kč
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Laboratoř

Štípací kleště na sádru
Robustní provedení.

Laboratorní nástroje

• z nerezové oceli
Délka 20 cm, 1 ks

145399 1240 Kč

ORBI-Steel stavitelné korunkové kleště
ORBI-Steel – prvotřídní nástroje pro každodenní použití.
• sterilizovatelné horkým vzduchem
• sterilizovatelné v autoklávu
• vysoce kvalitní, elektrolyticky leštěná, lékařská nerezová ocel
Vyrobeno v Německu!

Mini, diamantované špičky, délka 12,5 cm, 1 ks

258237 4371 Kč

Normal, diamantované špičky, délka 15 cm, 1 ks

258238 4371 Kč

Teleskopické nůžky na korunky
Stabilní konstrukce, dobře drží díky diamantovaným čelistem.
• z nerezové oceli
Normal, délka 150 mm, 1 ks
Mini, délka 120 mm, 1 ks

143253 3206 Kč
146866 3078 Kč

Mosquito svorky
K přidržování konstrukce z keramiky.
• z nerezové oceli

Rovná, délka 130 mm, 1 ks

143249

288 Kč

Zahnutá, délka 130 mm, 1 ks

143562

288 Kč

Keramogrip
Pro bezpečné uchycení korunek a můstků. Vyměnitelné diamantové hroty eliptického
tvaru.
• z nerezové oceli
Délka 150 mm, 1 ks
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146742 1240 Kč

www.orbisdental.cz

Laboratoř

Pinzeta pro pájení
• z nerezové oceli
Délka 165 mm, 1 ks

143248

193 Kč

143246
143247

231 Kč
231 Kč

Nůžky na korunky
Robustní nůžky na korunky, hrotnaté se silnými břity.

Laboratorní nástroje

Zahnutá pájecí pinzeta s dřevěnou rukojetí.

• vyrobené z nerezové oceli
• vroubkované na jedné straně
Zahnuté, délka 115 mm
Rovné, délka 115 mm

Uzavíratelný sáček
Uzavíratelný plastový sáček pro přepravu modelů a otisků mezi ordinací a laboratoří.
• se samostatnou kapsou na objednávkové formuláře a další dokumenty
• vyrobeno z recyklovatelného polyethylenu
• rozměry: 180 × 250 mm – 50 µm
Balení 100 ks

www.orbisdental.cz

258443

462 Kč
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ORBIS sací filtry
Laboratorní vybavení

Náhradní filtry pro odsávací zařízení následujících výrobců:
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• Dental Art (Klinckmann)
• Freuding
• KaVo
• Zubler

777 Kč

Pro FL/ASP, sáček 1 ks

247559

Pro Zubler, sáček 3 ks

247560 1608 Kč

Pro TA 035, sáček 3 ks

247556 1608 Kč

Pro 0.658.2350, sáček 2 ks

247549 1220 Kč

Pro 0.658.2160, sáček 5 ks

247540 2416 Kč

Pro MA 635, sáček 1 ks

247557 1099 Kč

Pro F4 530, sáček 1 ks

248400 1099 Kč

Pro MA 528, jemný, krabička 1 ks

247558 2424 Kč

Pro 0.658.9802, krabička 1 ks

247552 3321 Kč

Pro 0.657.1142, sáček 1 ks

247535 7225 Kč
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Laboratoř

Informační tabulka k laboratorním sádrám

Fyzikální údaje

ORBIS
artikulační
sádra

ORBIS
alabastrová
sádra N

ORBIS
Medanit N

ORBIS
Medanit S

ORBIS
Medanit
speciál

ORBIS
Superstone
S

ORBIS
Superstone
Plus S

ORBIS
Sockelgips
S

ORBIS
Superstone
Scan N

ORBIS
Superstone
Plus N

Typ sádry
(N = přírodní / S = syntetická))

S2

N2

N3

S3

NS 3

S4

S4

S4

N4

N4

Poměr míchání voda : sádra

30 ml : 100 g 50 ml : 100 g 30 ml : 100 g 30 ml : 100 g 27 ml : 100 g 23 ml : 100 g 20 ml : 100 g 25 ml : 100 g 20 ml : 100 g 20 ml : 100 g

Doba zpracování (min)

2

5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

5–6

3–4

4–5

6–7

Doba tuhnutí (min)

cca 4

10–14

10–12

10–12

10–12

10–12

10–12

6–8

9–11

12–14

Pevnost v tlaku po 1 hodině

20 MPa

12 MPa

24 MPa

23 MPa

40 MPa

45 MPa

60 MPa

40 MPa

60 MPa

60 MPa

Pevnost v tlaku, za sucha

30 MPa

17 MPa

50 MPa

60 MPa

70 MPa

75 MPa

85 MPa

65 MPa

90 MPa

90 MPa

Rozpínavost v % po 2 hodinách

0,04

0,18

0,14

0,14

0,14

0,10

0,10

0,06

0,06

0,09

Barva

superbílá

přírodní bílá

bílá, žlutá,
modrá

superbílá,
žlutá, modrá

modrá

superbílá

žlutohnědá

bílá

slonová kost zlatohnědá

ORBIS
alabastrová
sádra N

ORBIS
Medanit N

ORBIS
Medanit S

ORBIS
Medanit
speciál

ORBIS
ORBIS
Superstone Superstone
Plus S
S

ORBIS
Sockelgips
S

ORBIS
ORBIS
Superstone Superstone
Plus N
Scan N

Aplikační oblasti

Výroba modelů

Fyzikální vlastnosti a oblasti použití

ORBIS
artikulační
sádra

Pracovní nebo hlavní modely
v různých technikách
Jednotlivé pahýly, zubní klenby
a plánovací modely
Podstavce pro hlavní modely při
použití pinů a pinových systémů
Frézované podstavce, registrace
skusu a přenosové formy
Odlévání hydrokoloidních otisků
Skusové a pracovní modely pro
protetické a ortodontické práce
Fixace studijních modelů a okluze
při KFO technikách
Modely pro umělý chrup, opravy,
dublování a doplňování
Studijní modely
Artikulační modely
Modely pro skenování
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Poznámky

Všechny uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH a jsou platné k okamžiku vydání katalogu. Dodací podmínky a platby dle dodacích a platebních podmínek.
Změny ve specifikacích, technických parametrech a tiskové chyby jsou vyhrazeny. Fotografie jsou ilustrační a mohou se lišit od skutečnosti.
Nejedná se o nabídku ve smyslu ust. §1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Smrček Z-CON, s.r.o.
Herčíkova 2480/10
612 00 Brno – Královo Pole
IČO: 25304461
DIČ: CZ25304461
Firma je zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 23678

telefon: 541 244 575
e-mail: info@smrcek-dental.cz

www.smrcek-dental.cz
www.orbisdental.cz
eshop.smrcek-dental.cz
www.youtube.com/smrcekdental
www.facebook.com/smrcekdental
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